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 قوانین و مقررات پارا پاورلیفتینگ جهانی 

 2022مارس 

 

 تعاریف

مشخص گردیده است(   WPPOاز سوی  بر اساس آنچه ین، هر کسی که در مسابقات پارا پاورلیفتینگ در سطح جهانی )ناز منظر قوا ورزشکار: 

یا در سطح ملی )بر اساس آنچه از سوی هر یک از کمیته های ملی مشخص گردیده است( و هر آنکس که در سطوح پایین تر این   شرکت می نماید

  رشته )بر مبنای آنچه از سوی کمیته ملی آن فرد مشخص گردیده است( شرکت می کند، ورزشکار نامیده می شود.

 در هر مسابقه.گروه های وزنی مختلف موجود  گروه )های( وزنی:/هدست

CF:  ب یفرمول ضر 

نیز می نامند، در کالس های ورزشی )بر اساس آنچه که در آیین نامه    "کالسبندی ورزشکار"ه بندی ورزشکاران که آن را به گروکالسبندی: 

اطالق   کالسبندی مشخص شده است( بر مبنای تاثیر معلولیت بر فعالیت های اصلی در هر یک از رشته های ورزشی  IPCکالسبندی ورزشکاران 

    می شود.

عنوانی است که به هر دسته، رویداد و راند که در مجموع تشکیل دهنده یک مسابقه می باشد گفته می شود )مثل؛ یک دوره از مسابقات    مسابقات:

 .(WPPOقهرمانی 

 پارا پاورلیفتینگ "ارائه خدمات پزشکی در حیطه رویداد"ی که از جانب کمیته برگزاری منصوب شده تا مسئول فردر پزشکی مسابقه: مدی

 جهانی باشد. 

Elite:  سال داشته باشند.   15دسامبر سال برگزاری مسابقات ، حداقل باید  31به گروه سنی بزرگساالن اطالق می گردد که تا 

eMarshall : کیالکترونمارشال 

 دهندی م لیمسابقه تشک کیواحد را در  دادیرو ککنترل تجهیزات و وزن کشی، راندهای مسابقه و مراسم اهدای مدال که جمعا ی فرایند رویداد:

 مردان(. لوگرمی+ ک107.00 دادی)مثالً رو

FOP : استیج مسابقه  رمپ ها و  ،میز پرسمتر،  4×4مسابقه  یشامل سکو وشود،  یدر آن برگزار مجاییست که رویداد محوطه برگزاری مسابقه؛

 . می باشد
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پارا بازی های  )زیر گروه( ،  ی های پارا منطقه ای مناطق تابعه ، بازی های مشترک المنافع ، پارا بازی های مناطق ، باز IPCهای  بازی   بازی ها:

 به رسمیت شناخته می شود.  WPPOجوانان و هر مسابقه دیگر مورد تائید پارا پاورلیفتینگ که از سوی 

Head-to-Head Lift :( یک لیفت و حرکت برای شکستن موقعیت برابر و رفع تساویtie break). 

IF Delegate: که توسط است  یشخص نماینده فدراسیون جهانیWPPO مورد تائیدو ارائه مسابقات  یزیشود و مسئول برنامه ر  یمنصوب م  

WPPO را در مورد مسابقات دارد. اریاخت نیو باالتر بوده 

که به عنوان نماینده جهانی یک رشته ورزشی   IPCاین عنوان به یک فدراسیون بین المللی ورزشی مورد تائید   (:IFفدراسیون بین المللی )

بعنوان فدراسیون جهانی ورزش   IOSDو  کمیته بین المللی پارالمپیک ی معلولیت آن رشته فعالیت می کند، اعطا می شود.برای ورزشکاران دارا

 های معلولین تلقی می شوند. 

IOC کمیته بین المللی المپیک : 

IPC:  کمیته بین المللی پارالمپیک 

 آمریکا : بازی های پارالمپیک و بازی های پاراپن IPCهای بازی 

  handbook-www.paralympic.org/ipcاین راهنما از طریق درگاه کمیته بین المللی پارالمپیک به نشانی؛  :IPCکتابچه راهنمای  

 قابل بارگیری است. 

IOSDد  : سازمان بین المللی ورزش معلولین سازمانی مستقل و مورد تائیIPC  است که به عنوان تنها نماینده جهانی یک گروه از معلولیت خاص

 فعالیت می نماید.  IPCدر 

و به هنگام   در خالل مسابقه در نزدیکی محوطه برگزاری مسابقه می نشیند، تا نظارت کامل بر مسابقه داشته باشدداوران منصوب شده که  ژوری:

 اعتراض باید صحنه پیش آمده را قضاوت کنند.

Kit Check و کنترل البسه و تجهیزات ورزشکار پیش از شروع مسابقه می باشد.  فرایند بررسی : کنترل تجهیزات 

Legends : سال داشته باشند.  45دسامبر سال برگزاری مسابقات ، حداقل باید   31به گروه سنی پیشکسوتان اطالق می گردد که تا 

Lift Challenge : منفی داوران در قبال حرکت خود اعتراض نماید.ساس آن به تصمیم ای که طی آن ورزشکار می تواند بر  فرایند 

LiftVRS )سیستم پخش مجدد ویدئویی لیفت )حرکت ورزشکار : 

LiftED :حرکت ورزشکار( فتیل یآموزش لمیداده ف گاهیپا(    

LOC برگزاری مسابقات مورد تائید پارا پاورلیفتینگ گفته می شود. به سازمان انتخاب شده برای  -: کمیته برگزاری بازی ها 

Lot Number : ی  در هر دسته وزن)رنکینگ(  یجهان یبر اساس فهرست رتبه بندشماره قرعه یک شماره شناسایی است که به هر ورزشکار

 .می یابداختصاص 

Marshall : تائید درخواستاعمال تغییر در وزنه های درخواستی برای حرکات بعدی ورزشکار و همچنین مدیریت هر نوع درخواست جهت  

)لیفتی که برای ثبت رکورد انجام می شود( به طور مستقیم در حیطه مسئولیت  Power Lift  حرکت چهارم موسوم به ورزشکار یا کادر برای انجام

 مارشال قرار دارد.

http://www.paralympic.org/ipc-handbook
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MQS: حداقل استاندارد کسب سهمیه 

  عضو ملی در فدراسیون بین المللیفدراسیون ملی: 

Next Gen :(نسل بعد )سال   20و حداکثر  18دسامبر سال برگزاری مسابقات ، حداقل باید  31به گروه سنی جوانان اطالق می گردد که تا ی

 داشته باشند. 

NPC:  منظور کمیته ملی پارالمپیک است که یک عضو ملی درIPC   می باشد و به عنوان نماینده تام االختیار ورزشکاران دارای معلولیت آن

 محسوب می شوند.   IPCکشور تلقی می گردد. این کمیته ها بعنوان اعضای  ملی 

OCOGکمیته برگزاری بازی ها : 

OVR نتایج در محل برگزاری رقابت ها : 

به عنوان یک   IPCو مورد تائید  بندی کمیته بین المللی پارالمپیکبه رشته ورزشی تحت نظر آیین نامه کالس ورزش افراد دارای معلولیت:

 رشته ورزشی برای افراد دارای معلولیت تلقی می گردد.  

PARIS تیمعلول  یافراد دارا: سرویس اطالعات و ثبت نتایج رشته های ورزشی . 

PowerCOMSستم مدیریت و عملیات مسابقات پارا پاورلیفتینگ. : سی 

PRIS :  .خدمات اطالعات و نتایج پارالمپیک 

 می شود. اطالق : به افراد منصوب شده برای قضاوت در مسابقات مورد تائید داور

Rookie : سال داشته باشند.  17حداکثر و   15دسامبر سال برگزاری مسابقات ، حداقل باید  31به گروه سنی نوجوانان اطالق می گردد که تا 

Round .به یک دور رقابت ورزشکاران برای لیفت کردن حرکت خود گفته می شود : 

RTDS.سیستم نمایش زمان واقعی : 

SDMS سیستم مدیریت اطالعات ورزشی :IPC . 

Session:   ی زمان نوبت کیدر  دادیرو نیاز چند یبیترکجلسه برگزاری مسابقه یا نوبت برگزاری مسابقه به زمان مسابقه اشاره دارد که طی آن  

 برگزار می شود.  خاص

فعالیت های : دسته بندی تعیین شده در مسابقات از سوی پارا پاورلیفتینگ جهانی، بر اساس توانایی ورزشکار در اجرای حرکات و کالس ورزشی

 مشخصی که الزمه ورزش معلولین است.

: به شرایطی اطالق می گردد که در خصوص کالس ورزشی افراد به کار برده می شود و نشان دهنده میزانی خواهد بود وضعیت کالس ورزشی

 ود اعتراض نماید.  که ورزشکار نیاز دارد تا مورد ارزیابی ورزشی قرار گیرد و طبق آن نیز می تواند نسبت به کالسبندی خ

Team Official:  ثبت نام شده / دارای کارت شناسایی تیم می گویند که نمایندگی آن تیم را بر عهده دارد. ورزشکاران(از  )غیربه یک عضو 

رگزاری و  فردی منصوب از سوی پارا پاورلیفتینگ جهانی می باشد که با هماهنگی مدیر کمیته ب TD مسئول فنی پارا پاورلیفتینگ جهانی:

WPPO  نظارت پیوسته ای بر اجرای قوانین و ضوابط در یکی از مسابقات ،IPCدهد.  ، یا مسابقات مصوب پارا پاورلیفتینگ انجام می 
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Technical Meeting:  و تدارکات مربوط به مسابقه قبل از هر   یاطالعات در مورد مسائل فنجلسه فنی نشستی است که به منظور ارائه

 برگزار می شود.  WPPOمصوب مسابقه 

Technical Official:  مسئول فنی همان فرد منتصب از سویWPPO   است که ناظر به حسن انجام مسابقات مطابق با قوانین و مقررات

 می باشد. 

T&S سیستم ثبت زمان و امتیاز : 

WADCهانی: آیین نامه مبارزه با دوپینگ ج 

Weigh-in:  انتخاب   دسته وزنیبرای رقابت در الزم  یورزشکار پارامترها تائید اینکه به منظور   ورزشکار یینها تائید وزن  ی برا  فرایند رسمیبه

 شده را دارد ، وزن کشی اطالق می گردد.

WPPO جهانی: پارا پاورلیفتینگ 

WPPO Approved Competitions : پاورلیفتینگ عنوانی است که برای مسابقات تحت نظارت پارا  مسابقات مورد تائید پارا

 پاورلیفتینگ جهانی استفاده می شود. 

WPPO Athlete License :  سویمجوز ورزشکاران پارا پاورلیفتینگ جهانی به مجوز صادر شده ازWPPO می گردد که مطابق با   اطالق

 ، و مسابقات مورد تائید پارا پاورلیفتینگ جهانی ارائه می گردد. IPCهای  برنامه اعطای مجوز به ورزشکار برای شرکت در بازی  

WPPO Championships :مسابقات قهرمانی جهان پارا پاورلیفتینگ و مسابقات قهرمانی منطقه ای پارا پاورلیفتینگ  

WPPO Recognised Competition:  های جهانی عبارتند از؛ بازی مسابقات تحت پوشش پارا پاورلیفتینگIPC مسابقات قهرمانی ،

 جهان پارا پاورلیفتینگ ، مسابقات مصوب و مورد تائید پارا پاورلیفتینگ جهانی

WPPO Sanctioned Competitions:   عبارتند از؛ جام های جهانی پارا پاورلیفتینگ و سایر مسابقات مسابقات به رسمیت شناخته شده

 بین المللی این رشته، تعیین شده از سوی پارا پاورلیفتینگ 

 

 

 WPPO: مقررات  Aبخش  

 

  ضوابط کلی  1

 حیطه و نحوه اجرا  1.1

 یجهان نگیفتیپاورل پارا اتمسابق نیقوان و)مقررات(  یجهان پارا پاورلیفتینگ مقررات از متشکل یجهان نگیفتیپاورل و مقررات پارا قوانین 1.1.1

 به حساب می آید.و مقررات  نیقوان نیاز ا ریناپذ ییضمائم بخش جدا .باشد یذکر شده در باال م یها مهیهمراه با ضم( مسابقه نی)قوان
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، مدیران، مترجمان، داوران، پرسنل  میت همراهانکلیه شرکت کنندگان )اعم از ورزشکاران و پرسنل پشتیبانی، مربیان، مسئولین تمرین،  1.1.2

به عنوان شرط شرکت در   "این قوانین"پارا پاورلیفتینگ جهانی ملزم به رعایت  دیتائ موردمسابقات  از کیهر دری( فعال راپزشکیپپزشکی و 

 مسابقات هستند. 

ی بارگذاری شده  جهان نگیفتیپاورل پاراقوانین و مقررات کالسبندی پارا پاورلیفتینگ جهانی بخش الینفک این قوانین می باشند که در تارنمای  1.1.3

 بخش اصلی مدیریت رشته ی پارا پاورلیفتینگ می باشد.  IPCاست. همچنین کتابچه ی راهنمای 

 تعیین خواهد شد.  IPCه در این قوانین به آن پرداخته نشده است از سوی هر گونه مسئله ای ک 1.1.4

 شمار می آید.ه الزم االجرا خواهد بود و به عنوان سند باالدستی نسبت به نسخه های قبلی ب  2022این قوانین از مارس  1.1.5

 تفسیر  1.2

 باال به آنها داده شده است.  فیاست که در فهرست تعار ییمعناو مقررات به   نیقوان نیبا حروف بزرگ در ابه کار رفته اصطالحات  1.2.1

 هر گونه توضیحی که در ارتباط با این قوانین ارائه می شود بعنوان تفسیر این قوانین منظور خواهد شد.  1.2.2

 قوانین معنای خاصی نخواهند داشت. عنوان های به کاربرده شده در این قوانین، تنها برای تسهیل در دریافت مطالب است و جدای از این  1.2.3

 در این قوانین زن و مرد را در بر می گیرد. "او"کلیه ارجاعات به ضمیر  1.2.4

 

 حاکمیت   1.3

پارا  "کمیته بین المللی پارالمپیک نقش فدراسیون بین المللی را در مدیریت ورزش پارا پاورلیفتینگ دارد و تمامی مسئولیت ها ی مرتبط با   1.3.1

 به عنوان کمیته بین المللی پارالمپیک و بالعکس تلقی می شود.   "یجهانپارا پاورلیفتینگ ". در این قوانین می باشد  را دارا  "یجهانلیفتینگ پاور

 چاپ قوانین   1.4

ایر افرادی که از  کمیته های ملی پارالمپیک، ورزشکاران، مسئولین و س ی است و جهت استفاده IPCحق کپی رایت این قوانین متعلق به  1.4.1

حق   IPCمی تواند ترجمه و توزیع گردد و  IPCظرفیت های پارا پاورلیفتینگ جهانی هستند در نظر گرفته شده است. قوانین مذکور طبق قوانین 

 چاپ و تکثیر را در هر زمان برای خود محفوظ می دارد. 

 گرفته می شود.انگلیسی این قوانین بعنوان نسخه مرجع در نظر نسخه   1.4.2

 اصالحیه قوانین  1.5

انجام آن را   WPPOکه  یدر مواردو در نتیجه تغییرات در بخش قوانین کالسبندی و یا  اصالح قوانین می تواند در هر زمانزبینی و اب   1.5.1

 انجام شود.   بداند یضرور

 

 مسابقات تحت پوشش پارا پاورلیفتینگ 2

 سطح مسابقات    2.1

 پارا پاورلیفتینگ جهانی مسابقات این رشته را بر مبنای ابعاد، تعداد و ماهیت آنها دسته بندی می کند.    2.1.1
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 مسابقات تحت پوشش پارا پاورلیفتینگ به شرح زیر می باشد :سطوح   2.1.2

 مسابقات  سطح  عنوان مسابقه  ردیف

1 

 IPCبازی های 

 بازی های پارالمپیک  • سطح حرفه ای 

حرفه   /توسعه سطح 

 ای

 بازی های پاراپان آمریکا * •

 WPPOمسابقات قهرمانی 

 سطح حرفه ای 

مسابقات قهرمانی جهان ؛  •

، جوانان، بزرگساالن و  نوجوانان)

 (پیشکسوتان

سطح حرفه ای /  

 توسعه 

مسابقات قهرمانی منطقه ای ؛   •

، جوانان، بزرگساالن و  نوجوانان)

 (پیشکسوتان

2 

 مسابقات تحت پوشش پارا پاورلیفتینگ جهانی  

سطح حرفه ای /  

 توسعه 

جام های جهانی پارا   •

 پاورلیفتینگ جهانی 

 بازی های پارا آسیایی  •

 توسعه  

بازی های پارا منطقه ای مناطق   •

بازی های پارا منطقه ای مناطق  

    تابعه  )زیر گروه(

 ورزش پایه مسابقات مصوب پارا پاورلیفتینگ 3

 بازی های جوانان  •

سایر مسابقات بین المللی پارا  •

 پاورلیفتینگ 

 مسابقات ملی پارا پاورلیفتینگ   •

 ی دیبریمسابقات ه •

 سانتیاگو شیلی مصداق دارد. 2023این تنها در مورد بازی های پاراپان آمریکا  *

 سیکل مسابقه     2.2

 : به شرح زیر می باشد WPPOو مسابقات مصوب  IPCمسابقات به شکل دیگری تصمیم گیری نماید؛  IPCجز در مواردی که   2.2.1

 مسابقات  سیکل 

 پارا پاورلیفتینگمسابقات قهرمانی جهان  • سال اول

 جام های جهانی پارا پاورلیفتینگ •
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 های پارا آسیایی جوانان بازی •

 های پاراپان جوانان  بازی •

 ی پارا پاورلیفتینگدیبریمسابقات ه •

 مسابقات ملی •

 سال دوم

 مسابقات قهرمانی منطقه ای پارا پاورلیفتینگ •

 پاورلیفتینگجام های جهانی پارا  •

 های پارا آسیایی  بازی •

 های مشترک المنافع  بازی •

 ی پارا پاورلیفتینگدیبریمسابقات ه •

 مسابقات ملی •

 سال سوم 

 جهان پارا پاورلیفتینگمسابقات قهرمانی  •

 جام های جهانی پارا پاورلیفتینگ •

 های پارا پان آمریکا  بازی •

 ی پارا پاورلیفتینگدیبریمسابقات ه •

 مسابقات ملی •

 چهارمسال 

 های پارالمپیک  بازی •

 جام های جهانی پارا پاورلیفتینگ •

 ی پارا پاورلیفتینگدیبریمسابقات ه •

 مسابقات ملی •

 

 الزامات مسابقه    2.3

( به همان صورتی  IPCهای   الزامات سازمانی و هزینه مسابقات برای هر سطح از مسابقات مورد تائید پارا پاورلیفتینگ )به استثناء بازی  2.3.1

 خواهد بود که در قوانین مسابقه ذکر شده است.  

 مدیریت مسابقات  2.4

 را بر عهده دارد.  IPCهای   لی پارالمپیک مدیریت تمام بازیلمبین الکمیته   2.4.1

مسابقات به رسمیت شناخته شده پارا  و  WPPOمسابقات قهرمانی   به  مرتبطموضوعات  هیکلو از حق مدیریت پارا پاورلیفتینگ جهانی   2.4.2

 ضیمقامات تفو ریسا ای IF ندهیرا به نما تیصالح نیتواند ا یم دیدر صورت صالحد ایو مقررات  نیقوان نیا بر اساس)و برخوردار است پاورلیفتینگ 

را صادر مسابقه  یبرگزار  نیمنطبق با قوان یورالعمل هاو دست ندازدیب قی را داشته باشد که مسابقات را به تعو ار یاخت نیا دیباو  (از آنها سلب نماید ای

 را نیز برعهده دارد.مسابقات مصوب پارا پاورلیفتینگ پارا پاورلیفتینگ جهانی همچنین حق نظارت بر  .نماید

 کیاز جمله الزام اختالف،  ایتضاد جهانی، حق مداخله در مسیر رفع هر گونه  پارا پاورلیفتینگاز سوی  تحت پوششدر تمامی مسابقات   2.4.3
LOC برای   و مقررات نی موضوع در رابطه با قوان ایاز مسابقه  یبه هر جنبه ا ی دگیرس یبراWPPO  .لحاظ شده است 

در مسابقات بدون کسب اجازه کتبی پارا پاورلیفتینگ  World Para Powerliftingو  World ،Regionalاستفاده از واژه های   2.4.4

 "پارا پاورلیفتینگ  "واژه می باشد .  "پارالمپیک "و  "مپیکبازی های پارال"صاحب تمام حقوق مرتبط با الفاظ  IPCممنوع  است. عالوه بر آن، 
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، پرچم و سرود ملی، سمبل پارالمپیک و سایر نشان ها باشد  IPCهرگاه در ارتباط با ورزش و یا هر نوع فعالیت های و در اشکال مختلفی چون شعار 
  نیز در قالب جنبش پارالمپیک می گنجد.

و مقررات، همانطور که در   نیقوان نیشده در ا نییتع یهافرایند الزامات و  مطابق دیبا  WPPOشناخته شده  تیمسابقات به رسم کلیه  2.4.5
 . شود ی زبانیذکر شده ، م 2 وستیپ

 در این قوانین و مقررات درج شده است.  WPPOرویدادها و فرمت رقابت ها برای تمام مسابقات مورد تائید   2.4.6
 

 ثبت نام در مسابقات  2.5

باید مطابق  مسابقات به رسمیت شناخته شده پارا پاورلیفتینگ و WPPOقهرمانی  کلیه ثبت نام های صورت گرفته جهت شرکت در مسابقات  2.5.1

 ن باشند. با این قوانی

درج شده است. راهنمای کسب سهمیه پارا پاورلیفتینگ جهانی  IPCدر قسمت ضوابط کسب سهمیه سایت  IPCثبت نام بازی های معیار  2.5.2

های  که ورزشکار جهت کسب سهمیه بازی  WPPOاست. در آن راهنما نوع مسابقات مصوب از سوی  1مندرج در ضمیمه شماره  2021-2024

 پارالمپیک باید در آن شرکت کند درج شده است. 

در  باید رلیفتینگ مسابقات به رسمیت شناخته شده پارا پاوو  WPPOمسابقات قهرمانی معیار ثبت نام و حداقل شرایط کسب سهمیه برای  2.5.3

 باشد و در بسته راهنمای مسابقات نیز لحاظ شود.قوانین مسابقات آمده 

و یا سازمان های  کمیته های ملی پارالمپیکباید فقط از طریق   WPPOثبت نام ورزشکاران جهت شرکت در مسابقات مورد تائید  فرایند  2.5.4

 متولی مورد تائید پارا پاورلیفتینگ انجام پذیرد.

صورت  کلیه ثبت نام ها از سوی فدراسیون ملی/کمیته های ملی پارالمپیک باید بر اساس مهلت زمانی مندرج در بسته اطالعاتی مسابقات   2.5.5

 . پذیرد

 . گیردمد نظر قرار  دیبا که می شود راهنما منتشر  ایمسابقه و/ یهر مسابقه در بسته اطالعات یبراحضور  لغو یهایمشها و خط مهلت  2.5.6

 

 تائید نتایج   2.6

 مقررات(:     3نتایج کسب شده از سوی ورزشکاران واجد شرایط در مسابقات رسمی در موارد زیر قابل قبول خواهد بود  )مطابق با بند  2.6.1

 WPPOرنکینگ  2.6.1.1

 WPPOرکوردهای  2.6.1.2

 مسابقات به رسمیت شناخته شده پارا پاورلیفتینگو   WPPOمسابقات قهرمانی ،  IPCسهمیه بازی های تخصیص  2.6.1.3

مسابقات به رسمیت شناخته شده پارا و  WPPOمسابقات قهرمانی ؛ IPCاستانداردهای کسب سهمیه برای ثبت نام در بازی های کسب  2.6.1.4

 پاورلیفتینگ 

 تبلیغات و نمایش در خالل مسابقات  2.7

 را تعیین می نماید. IPCشرایط تبلیغات در بازی های  المللی پارالمپیککمیته بین  2.7.1
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جهانی در مسابقات  پارا پاورلیفتینگبیانگر تبلیغات مورد قبول آمده،  4که در پیوست   WPPOمقررات تبلیغات بر روی تجهیزات و یونیفرم  2.7.2

IPC  اطالعات در سایت رسمی( .استWPPO در خالل سای .)های  جهانی )به استثناء بازی   پارا پاورلیفتینگر مسابقات مصوب موجود است

IPCد. نباید الزامات تبلیغاتی مورد نیاز را بپذیر  (کمیته برگزاری) ؛ سازمان دهندگان آن رویداد( با تائید کمیته بین المللی پارالمپیک 

 مبارزه با شرط بندی  2.8

که رعایت آن   امات مبارزه با شرط بندی می باشدمان مجری قوانین، مقررات، آیین نامه ها و الزدر هر ز( IPC)   کمیته بین المللی پارالمپیک 2.8.1

 جهانی ضروری است.  پارا پاورلیفتینگاز سوی کلیه شرکت کنندگان در مسابقات مصوب 

 

 صالحیت و کالسبندی    3

 IPCهای الزامات کسب صالحیت بازی  3.1 

 تعیین می کند. IPC هایپارالمپیک الزامات صالحیت ورزشکاران را برای بازی کمیته بین المللی  3.1.1

 مسابقات مصوب پارا پاورلیفتینگ جهانی       –الزامات صالحیت 3.2

 ، ورزشکار ملزم به داشتن شرایط زیر  می باشد :       WPPOبه منظور رعایت الزامات صالحیت جهت شرکت در مسابقات مصوب  3.2.1

  WPPO باشد که مطابق با روند اخذ مجوز و ثبت نام ورزشکار WPPOمجوز معتبر ورزشکار دارای تا زمان آخرین مهلت ثبت نام،    3.2.1.1

 دریافت گردیده است. 

کالس ورزشی طبق قوانین و مقررات  همچنین ( و (Not Eligible  NEکالسبندی بین المللی باشد به استثناء وضعیتدارای   3.2.1.2

 به وی داده شده باشد.     WPPOکالسبندی 

کمیته ملی پارالمپیک ثبت نام شده باشد ) یا فدراسیون ملی / در صورتی که چنین اختیاری از سوی کمیته ملی پارالمپیک به آنها توسط    3.2.1.3

 پایبند بوده باشد. IPC ز به تعهداتش در قبال و آن کمیته نی داده شده باشد(

 درج شده است( IPCرا داشته باشد. )در تارنمای  IPCمندرج در خط مشی ملیت ورزشکاران الزامات   3.2.1.4

 باشد.  دارایا بسته اطالعاتی مسابقات سن الزم برای شرکت در مسابقات مربوطه را طبق قوانین مسابقات حد اقل   3.2.1.5

 تعلیق از انجام فعالیت ورزشی نباشد.  یامحرومیت  سپری کردن دوراندر   3.2.1.6

 الزامات کسب سهمیه  3.3

ورزشکار می بایست شرایط استاندارد کسب سهمیه را داشته باشد و روند    WPPOافزون بر موارد مذکور، برای شرکت در مسابقات مصوب  3.3.1

 کسب سهمیه را طبق قوانین و مقررات مربوطه طی نموده باشد. 

 جنسیت 3.4

 ذیل ورزشکار باید برای شرکت در مسابقات مردان شرایط زیر را داشته باشد:  3.4.3طبق قانون  3.4.1

 کر باشد.در اسناد قانونی جنسیت وی مذ 3.4.1.1

 شرایط الزم برای حضور در مسابقات برخوردار باشد.  از   3.4.1.2
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 ورزشکار باید برای شرکت در مسابقات زنان شرایط زیر را داشته باشد:  3.4.3طبق قانون  3.4.2 

 در اسناد قانونی جنسیت وی مونث باشد.  3.4.2.1

 شرایط الزم برای حضور در مسابقات برخوردار باشد.  از   3.4.2.2

 برخورد خواهد نمود.  " IOCراهنمای تراجنسیتی "جهانی با هر موردی از ورزشکاران تراجنسیتی مطابق با  پارا پاورلیفتینگ 3.4.3

 پارا پاورلیفتینگمطابق با مقررات و  IPCصالحیت افرادی که در قانون به عنوان جنسیت سوم شناخته می شوند به صورت موردی توسط  3.4.4

 جهانی بررسی خواهد شد. 

 ی الملل نیبکالسبندی  3.5

تعیین کننده کالسبندی بین المللی مسابقات مصوب خواهد بود. در چنین مسابقاتی، کالسبندی پیش از آغاز هر   پارا پاورلیفتینگ جهانی 3.5.1

 اجرا خواهد شد.   WPPOمسابقه و طبق قوانین و مقررات کالسبندی 

نمی تواند در    اشاره شد( و 3فاقد معیارهای صالحیت بوده )آنچه در قانون  نشده باشد  یابیارزWPPO  ورزشکاری که در پنل کالسبندی 3.5.2

 مسابقات به رسمیت شناخته شده پارا پاورلیفتینگو  WPPOمسابقات قهرمانی ،  IPCبازی ها 

 شرکت نماید.  

 

 مبارزه با دوپینگ    4

 الزامات مبارزه با دوپینگ  4.1

 www.paralympic.org/antidopingبه آدرس  IPCمندرج در تارنمای  ، IPC آیین نامه مبارزه با دوپینگ 4.1.1

نمونه گیری از  اعمال می شود.  مسابقات به رسمیت شناخته شده پارا پاورلیفتینگ و WPPOمسابقات قهرمانی ،  IPCدر همه بازی ها  

 وزشکارانی که برای رکورد جهان در مسابقات تحت پوشش پارا پاورلیفتینگ جهانی اقدام می کنند اجباری است.  

انجام می شود. نمونه   WADCطبق قوانین مبارزه با دوپینگ سازمان مربوطه و استانداردهای بین المللی  WPPO مسابقات مصوب  4.1.2

 می باشد.  الزامی نیز ه گیری ادرار یا نمونه گیری خون و ادرار( در این رقابت ها )نمونبه صورت تصادفی گیری 

 پزشکی  5

 الزامات پزشکی 5.1

مسابقات تحت پوشش اعمال می و  WPPO، مسابقات قهرمانی  IPC( در همه بازی ها IPC)مندرج در تارنمای  IPCآیین نامه پزشکی  5.1.1

 شود. 

 اعمال می شود. در مسابقات مصوب پارا پاورلیفتینگ نده مربوطهننهاد اداره کپزشکی و ایمنی  قوانین   5.1.2

 مسئولیت های پزشکی  5.2

شرکت می نمایند، مسئول حفظ سالمتی  جهانی پارا پاورلیفتینگ پوشش تحت مسابقاتکلیه ورزشکارانی که در   IPCطبق آیین نامه پزشکی  5.2.1
 و ایمنی خود هستند.
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بعیت از قوانین مرتبط با نحوه حفظ ایمنی و سالمت خواهد بود و  پاورلیفتینگ، ورزشکار ملزم به ت ثبت نام در مسابقات تحت پوشش پارابا  5.2.2

 ریسک صدمات جسمی ناشی از مسابقه در زمان کالسبندی و مسابقه را می پذیرد.

  مسئولین و ملی پارالمپیک موظف هستند از سالمت جسمی و روانی همه ورزشکاران کمیته های ،   5.2.2و  5.2.1 بندهای در نظر گرفتنبا  5.2.3

 جهانی اطمینان حاصل نمایند. پارا پاورلیفتینگدر مسابقات تحت پوشش تیم 

د. ناطمینان حاصل نماییک از کمیته های ملی پارالمپیک وظیفه دارند از انجام نظارت پزشکی مناسب و مستمر بر ورزشکاران خود هر  5.2.4

همچنین پیشنهاد می شود تا کمیته های ملی پارالمپیک ارزیابی متناوب از وضعیت سالمت ورزشکاران شرکت کننده خود در مسابقات تحت پوشش  

 پارا پاورلیفتینگ جهانی به عمل آورند و کمیته های ملی پارالمپیک تیم پزشکی جهت شرکت در این مسابقات منصوب نمایند.

سالمت سایر ورزشکاران، مسئولین،    زمانی کهتشخیص دهد انجام مسابقه سالمت ورزشکار را به خطر می اندازد و یا   WPPOچنانچه  5.2.5  

در هر زمان، اولویت اول باید حفظ سالمت و ایمنی   تماشاچیان و یا مسابقه در خطر است اجازه دارد تا از انجام مسابقه ممانعت به عمل آورد.

 ران، داوران و تماشاچیان باشد. نتیجه مسابقه مربوطه نباید بر اخذ چنین تصمیماتی تاثیر بگذارد. ورزشکا

 درخواست انصراف پزشکی 5.3

، فرم درخواست انصراف  مسابقات به رسمیت شناخته شده پارا پاورلیفتینگ  و WPPOمسابقات قهرمانی ،  IPC یبازی ها تمامیدر  5.3.1

  اولیهارسال شود تا بطور رسمی انصراف ورزشکار از مسابقه مربوطه پس از ثبت نام   WPPO( باید به دفتر WPPOپزشکی ) موجود در تارنمای 

 ثبت گردد.   ) به تعداد( ورزشکاران 

کار مربوطه برسد. در مواقعی که تیم، پزشکی نداشته باشد،  درخواست انصراف پزشکی باید به امضاء پزشک تیم ورزش در جریان مسابقات، فرم   5.3.2

، پزشک ارشد  زشک آن تیم امضا شود. جدای از ایندر صورت توافق قبلی جهت استفاده از پزشک تیم دیگر، این امکان وجود دارد تا فرم توسط پ

 کمیته برگزاری نیز می تواند این کار را انجام دهد. 

 د. واست انصراف پزشکی باید تکمیل شوتمام بخش های فرم درخ  5.3.3
تا   قهیدق 30 زمان در حاددقیقه پیش از شروع مسابقه ارائه گردد. در صورت بروز بیماری و یا مصدومیت  30انصراف پزشکی باید حداقل فرم   5.3.4

 انصراف پزشکی قید شود.  درخواست،  توضیحات مربوطه باید در فرم شروع مسابقه

. این تصمیم، نهایی تلقی می شود و نمی توان آن را مورد  می باشد WPPOپذیرش درخواست انصراف پزشکی بر عهده قبول یا عدم   5.3.5

 اعتراض و یا تجدید نظر قرار داد.  

 بیمه پزشکی  5.4

  5.4.2طبق ماده و ) مسابقات تحت پوشش هستند کمیته های ملی پارالمپیک مسئول تهیه بیمه نامه پزشکی برای تیم های اعزامی خود به   5.4.1

  WPPO( این بیمه باید تمام طول سفر را در برگیرد. کمیته های ملی پارالمپیک در صورت لزوم، یک نسخه از بیمه ها را در اختیار که در ذیل آمده

 قرار خواهند داد.  

 کمیته برگزاری ملزم است تا در محل مسابقات آمبوالنس، کمک های اولیه و پوشش بیمه پزشکی را در مسابقات تحت پوشش مهیا نماید.   5.4.2
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مسابقات به رسمیت شناخته شده پارا و  WPPOمسابقات قهرمانی ، IPC یخدمات پزشکی و ایمنی در همه بازی ها 5.5

 پاورلیفتینگ 

 . می باشد IPCکمیته برگزاری مطابق با توافق نامه میزبانی، مسئول اجرای خدمات ایمنی و پزشکی در بازی های  5.5.1

مسابقات به رسمیت  و  WPPOمسابقات قهرمانی  اجرای خدمات ایمنی درمسئول های برگزاری مطابق با خط مشی خدمات پزشکی، کمیته  5.5.2

 می آیند. به شمارشناخته شده پارا پاورلیفتینگ 

 جهتهماهنگی الزم  و یساز آماده در هر یک از مسابقات تحت پوشش از سوی کمیته برگزاری منصوب می شود تا مسابقهپزشکی مدیر  5.5.3

  .دهد انجام را  مربوطه مسابقهدر خالل  ازیمورد ن یمنیاو  یخدمات پزشک ارائه

مسئول تعیین نماینده پزشکی برای نظارت بر اجرای این قوانین ایمنی و   پاورلیفتینگ جهانیپارا ،  WPPOمسابقات قهرمانی کلیه در  5.5.4

 سالمتی است. 

 تعرض 5.6

در مورد  IPCشأن تمامی افراد باید حفظ گردد. هر نوع تعرض و سوء استفاده از حق دیگران ممنوع است. آیین نامه اخالقی و خط مشی   5.6.1

 ( در همه مسابقات تحت پوشش اعمال می شود.  IPCتعرض عامدانه )مندرج در تارنمای 

 اتونوم  یرفلکس سید  5.7

 به کار گرفته می شود.  تائید مورد ( در تمام مسابقات IPCای اتونوم )مندرج در تارنمای در ارتباط با دیسرفلکسی IPCخط مشی  5.7.1

 استفاده از کپسول اکسیژن 5.8

 جهانی ممنوع است.  پارا پاورلیفتینگتائید مورد استفاده از کپسول اکسیژن در همه مسابقات  5.8.1

 وزنه زدن   5.9

 اعمال می شود.   WPPO تائید مورد ( در تمام مسابقات IPCدر این بخش )مندرج در تارنمای   IPCسیاست های  5.9.1

 ممنوعیت استعمال دخانیات  5.10

 ممنوع است.   WPPOاستعمال دخانیات در خالل برگزاری مسابقه در تمام جایگاه های مسابقات تحت پوشش   5.10.1

 

 فناوری و تجهیزات   6

 اصول بنیادی  6.1

اعمال می شود. اصول   WPPO( در تمام مسابقات تحت پوشش IPCدر خصوص تجهیزات ورزشی )مندرج در تارنمای   IPCسیاست های  6.1.1

 مندرج در این سیاست ها علی الخصوص در ارتباط با تولید ادوات پروتز ورزشی اعمال می شود.

 نظارت بر استفاده از فناوری و تجهیزات   6.2
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ترل می نماید را کن WPPOو یا نماینده منتخب وی، نحوه استفاده از فناوری و تجهیزات در مسابقات تحت پوشش  WPPOنماینده فنی    6.2.1

  امااین ارزیابی شامل نکات زیر بوده  .شودحاصل  نانیاطم IPC یورزش زاتیتجه  یمش خط درمندرج  اصولتا از برگزاری مسابقات در چارچوب 

 : شود ینم  موارد اینمحدود به 

  ورزشکار)نمونه های تولیدی که تنها برای  استدسترس   در ورزشکاران همه  یبرا یتجارنظر  ازمورد استفاده   پروتزآیا تجهیزات و اجزای   6.2.1.1

 ای /و( بود نخواهد  مجازخاصی طراحی شده است 

 تجهیزات قابلیت ذخیره و یا تولید نیرو دارد و باعث افزایش عملکرد ورزشکاران بیش از ظرفیت فیزیکی طبیعی خود می گردد.آیا   6.2.1.2

 فناوری ممنوعه  6.3

 ممنوع است: WPPO تحت پوشش زیر در مسابقات  استفاده از فناوری های 6.3.1

 در مورد تجهیزات ورزشی را نقض می نماید. IPCتجهیزاتی که اصول مندرج در خط مشی  6.3.1.1

و از این قبیل  روباتیک کترونیکی، دستگاه ها و مکانیزم های لکه به ایجاد عملکرد ورزشکاری از طریق ماشین، موتور، وسایل اتجهیزاتی  6.3.1.2

 منجر می شود. 

 پروتز متصل به استخوان   6.3.1.3

، مسئول فنی طبق مقررات مانع از استفاده از این نوع تجهیزات خواهد شد. در صورت نقض قانون،  WPPOدر تمام مسابقات تحت پوشش   6.3.2

  به صورتدریافت گزارش مذکور، بررسی های تکمیلی ارسال خواهد نمود. به محض  WPPOمسئول فنی گزارش تخلف صورت گرفته را به 

 انجام می شود.  WPPOموردی توسط 

6.3.3 WPPO   بررسی تکمیلی( را در صورت لزوم و بر اساس    به منظوردائمی و یا موقت ) به صورتاین حق را دارد که استفاده از تجهیزات

 رعایت قوانین و جلوگیری از نقض قوانین ممنوع نماید.

 

 قوانین انضباطی     7

 ضوابط اخالقی کلی 7.1

 اعمال می شود.   WPPO( در کلیه مسابقات تحت پوشش IPC)مندرج در تارنمای  IPCآیین نامه اخالقی  7.1.1

تشخیص   WPPOجز موارد مذکور در این قوانین و مقررات که می تواند شرایط اخراج و دیسکالیفه شدن ورزشکار را فراهم سازد، چنانچه  7.1.2
تیم، عضو تیم و هر فردی که در کاروان و گروه اعزامی حضور دارد را بازپس گرفته و او را از هر مسئول یک ورزشکار،  دهد می تواند کارت شناسایی

 رویدادی اخراج نماید؛ اگر: 
 شود. یفن مسئولین یرسم فیمانع از انجام وظا ای انجام دهدجوانمردانه   یروح بازرفتاری مخالف با  7.1.2.1
کمیته   ایو/ یالملل نیب  ونی، هر فدراسWPPO ،IPC یبدنام ممکن است موجباتبالقوه  ای یواقع به طورند که رفتار ک یبه گونه ا 7.1.2.2

 برگزاری را فراهم سازند. 
 ای یمنیبه عنوان مثال در رابطه با سالمت، ارا برای یک رویداد نقض کند ) WPPOی از سوی کمیته برگزاری یا اعالم یپروتکل ها 7.1.2.3

 کرونا وضع شده است(.  روس یو یریکه در رابطه با همه گ ی هر پروتکل شاملورزشکاران،   تیامن
 

 اقدامات انضباطی 7.2
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توسط   یموردصورت به  یهر فرد  هیعلی شتریب یاقدامات انضباطممکن است در رابطه با مواردی که در این قوانین و مقررات دیده نشده،  7.2.1

WPPO /دیبه صالحد ست ممکن انیز  یاقدامات بعد. انجام شود یفن ندهینما ایو WPPO پذیرد صورت. 

 

 اعتراض و تجدید نظر     8

 حرکت لیفت  8.1

 بررسی خواهند شد.  (LCاعتراض لیفت )طبق قوانین   NO Liftتصمیم  اعتراضات مربوط به   8.1.1

 مبارزه با دوپینگ  8.2

بررسی خواهد   IPC، طبق آیین نامه مبارزه با دوپینگ شده نقض   نیقوان اعم از تجدید نظر نسبت به نگیدوپ با مبارزه نیقوان نقض مواردکلیه  8.2.1

 شد. 

 کالسبندی   8.3

 بررسی خواهد شد. جهانی اعتراضات و درخواست تجدید نظر در رابطه با کالسبندی طبق قوانین و مقررات کالسبندی پارا پاورلیفتینگ   8.3.1

 

 ی  ها و همبستگ ورزشگاه، مسئولین  9

 داوران و کالسبند ها   9.1

به منظور بررسی و   WPPOدر تمامی مسابقات تحت پوشش پارا پاورلیفتینگ جهانی، حضور داوران و کالسبندان دارای مدرک و مجوز  9.1.1

 نظارت بر موارد فنی و کالسبندی برای حصول اطمینان از رعایت موارد قانونی ضروری می باشد. 

که از سوی پارا پاورلیفتینگ جهانی می بایست مسیر مربوطه را  WPPOیک داور یا کالسبند برای اخذ مدرک و گواهی معتبر از جانب  9.1.2

 طی نماید.مشخص شده 

 خواهد بود.   2طبق الزامات مندرج در ضمیمه شماره   WPPOتعداد داوران پارا پاورلیفتینگ در مسابقات تحت پوشش   9.1.3

، سمت اجرایی در مسابقات یا در یکی از تیم های شرکت کننده WPPOظور جلوگیری از  تعارض منافع اگر مسئولین  فنی رسمی به من 9.1.4

 یا نماینده فدراسیون کشوری( برای قضاوت و هیئت ژوری در آن مسابقات انتخاب نخواهند شد.  NPCنماینده   –داشته باشند )مثال؛ مربی 

رجوع   3یشتر از نقش، وظایف، مسیر، انتصاب ها و قوانین خاص در مورد مسئولین فنی می توانید به ضمیمه شماره برای مرور جزئیات ب   9.1.5

 نمائید.

 تیم   مسئولین  9.2

که توسط  سالمتی و ایمنی ورزشکار  رفاه، تیم باید شایستگی الزم برای انجام وظیفه محوله اش را علی الخصوص در ارتباط بامسئول یک  9.2.1

NPC را دارا باشد.  شود  یم نییمربوطه تع 

 داشته باشد.  4تیم باید پوشش و یونیفرم متناسب با موارد مندرج در ضمیمه شماره مسئول یک  9.2.2
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 جلسه فنی        9.3

کشورهای شرکت کننده باید حداقل یک روز پیش از آغاز  نماینده از هر یک از  2نشستی است ) حضوری یا مجازی ( که با حضور حداکثر    9.3.1

 مسابقه در همه رقابت های تحت پوشش پارا پاورلیفتینگ برگزار شود. 

 جلسه فنی به زبان انگلیسی خواهد بود و موارد زیر در آن مطرح خواهد شد:  9.3.2

 حضور و غیاب    9.3.2.1

 نتیجه تائید ثبت نام     9.3.2.2

   وزن ییر درخواست تغتائید    9.3.2.3

   بر برنامه مسابقات  یمرور  9.3.2.4

 اطالعات مربوط به مبارزه با دوپینگ  9.3.2.5

 اطالعاتی راجع به تشریفات )از قبیل مراسم اهدای مدال( 9.3.2.6

 موارد مربوط به کمیته برگزاری )حمل و نقل، سرو غذا، خروج و ...( 9.3.2.7

 توزیع کارت ورود به محل تمرین  9.3.2.8

  یفن اعتراض  های فروش کارت 9.3.2.9

 سایر موارد و سواالت 9.3.2.10

 

 الزامات محل برگزاری مسابقه  9.4

   برگزار شود.  5 وستیپمنطبق با الزامات مندرج در  ییدر مکان ها دیبامسابقات تحت پوشش   تمامی 9.4.1

 الزامات تجهیزات   9.5

الزامات دقیق تجهیزات این رشته به عالوه  مجاز است. WPPOمورد تائید ادوات  با بهره گیری از کلیه مسابقات تحت پوشش تنهابرگزاری  9.5.1

 آمده است.   6در پیوست  WPPO تائید لیست تأمین کنندگان مورد 

 

 الزامات سیستم امتیاز دهی   9.6

 آمده است.  7مسابقات تحت پوشش یک الزام است که شرح آن در پیوست استفاده از سیستم امتیاز دهی مصوب در  9.6.1

 : متشکل از موارد زیر می باشد WPPO یازدهیامت ستمیس 9.6.2

  (OVR)نتایج در محل برگزاری بازی ها  9.6.2.1

a)  موسوم به سرویس  تیمعلول یافراد داراسرویس اطالعات و ثبت نتایج رشته های ورزشیPARIS  ، به استثناء بازی

از   که طی آن در پارالمپیک و پاراپان آمریکاهای پارالمپیک؛ بازی های مشترک المنافع و بازی های پاراپان آمریکا 

 استفاده می شود.  CRISو در بازی های مشترک المنافع از سیستم   PRISسیستم 

b) )تابلوی نتایج )اسکوربورد 

 (T&Sسیستم ثبت زمان و امتیاز ) 9.6.2.2

a) ر کنسول داو 

b)  کنسول ژوری 
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c)   تابلو اعالم نتایج 

 PowerCOMSسیستم مدیریت و عملیات مسابقات پارا پاورلیفتینگ، موسوم به   9.6.2.3

a) کیمارشال الکترون (eMarshall  ) 

b) حرکت ورزشکار/فتیل ییدئویپخش مجدد و ستمیس (LiftVRS  ) 

c) حرکت ورزشکار/فتیل یآموزش لمیداده ف گاهیپا (LiftED  ) 

 

 ی همبستگ  9.7

های در حال  NPCهمه مبالغ دریافت شده به دلیل تغییر وزن و رد اعتراضات، در مسیر برنامه آموزش مبارزه با دوپینگ جهت حمایت از  9.7.1

 توسعه که ورزشکار به مسابقات تحت پوشش گسیل می دارند هزینه خواهد شد. 

 

 WPPO نیقوان   –  Bبخش 

 نیرو     B1بخش 

 

 پاورلیفتینگ قوانین پارا   - 10

 توضیحات   –پارا پاورلیفتینگ   10.1

 رقابت و حضور در میز پرس می باشد. این رشته بیانگر نهایت قدرت باالتنه ورزشکار در زمان  10.1.1

نوع معلولیت   8در بخش مردان و زنان در  پیشکسوتانو  بزرگساالن ،جوانان، نوجوانانپارا پاورلیفتینگ رشته ای برای گروه های سنی  10.1.2

بنا بر ضوابط تعیین شده در قوانین و مقررات  د نتوانکه ورزشکاران هر بخش )مردان و زنان( می ک می باشد متفاوت با یک کالس ورزشی مشتر

WPPO  دسته وزنی با یکدیگر به رقابت بپردازند.  10در 

 

 هدف 10.2

قفل شده آن را تا امتداد بازوها به   صاف و یو سپس با آرنج ها مکث کنند  نهیس  یرو اورند،یب نییخود پا نهیتا سرا  لهیم دیشرکت کنندگان با 10.2.1

 سمت باال فشار دهند.

 

 دسته های وزنی 10.3

   های وزنی زیر می باشد: دستهمسابقات پارا پاورلیفتینگ متشکل از   10.3.1
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 حداکثر وزن مجاز حداقل وزن مجاز دسته وزنی جنسیت 

 زنان

 41.0 - کیلوگرم 41تا 

 45.0 41.1 کیلوگرم 45تا 

 50.0 45.1 کیلوگرم 50تا 

 55.0 50.1 کیلوگرم 55تا 

 61.0 55.1 کیلوگرم 61تا 

 67.0 61.1 کیلوگرم 67تا 

 73.0 67.1 کیلوگرم 73تا 

 79.0 73.1 کیلوگرم 79تا 

 86.0 79.1 کیلوگرم 86تا 

کیلوگرم )فوق  86مثبت 

 سنگین(

86.1 - 

 مردان 

 49.0 - کیلوگرم 49تا 

 54.0 49.1 کیلوگرم 54تا 

 59.0 54.1 کیلوگرم 59تا 

 65.0 59.1 کیلوگرم 65تا 

 72.0 65.1 کیلوگرم 72تا 

 80.0 72.1 کیلوگرم 80تا 

 88.0 80.1 کیلوگرم 88تا 

 97.0 88.1 کیلوگرم 97تا 

 107.0 97.1 کیلوگرم 107تا 

کیلوگرم )فوق  107مثبت 
 سنگین(

107.1 - 

      

 مروری بر شرح وظایف مسئولین  فنی  10.4

نماینده  

فدراسیون بین  

 نظارت بر کل مسابقات با همکاری کمیته برگزاری و مدیر مسابقات  •

 این فرد باالترین درجه اختیارات را در مسابقه خواهد داشت  •
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 المللی 

 مدیر مسابقات 

("ED") 

نظارت بر کل مسابقات با همکاری کمیته برگزاری، نماینده فدراسیون بین المللی و کارکنان مدیریت  •

WPPO 

 در مسابقات WPPOمنصوب شده و / یا فعالیت از جانب   •

 نماینده فنی 

("TD") 

منصوب شده از سوی پارا پاورلیفتینگ جهانی به منظور حصول اطمینان از اجرای کامل ضوابط فنی و مقررات   •

 نماینده فدراسیون جهانی با هماهنگی مدیر مسابقات و 

 فعالیت در نقش رهبر مسئولین  فنی منصوب شده در مسابقات •

 امضای نتایج نهایی هر رویداد  •

 سرداور

("CR" ) 

)های( وزنی و کسب اطمینان از اینکه تمامی موارد در محوطه برگزاری مسابقه منطبق بر قوانین  رهبری دسته  •

 اجرا می شود 

 هستند  منیمنظم و ا  ز،یتم  داخل محوطه برگزاری مسابقه  زاتیکه تجه  کسب اطمینان از اینکه •

 ورزشکار مرتبط می شودآگاه سازی داوران کنار و ژوری در مورد هر نکته ای که به کالسبندی  •

 هدایت صفحه گذاران  •

 را اعالم کند Rackو    Startدستور  •

در زمان لیفت کردن یا اعتراض، بر اساس ترتیب انجام حرکات از محل تعیین شده مسئول ارزیابی و قضاوت  •

 حرکت ورزشکار می باشد 

 هر یک از خطاها را اعالم کرده و تصمیم نهایی را در قبال آن اتخاذ کند  •

 داوران کنار 

 

در زمان لیفت کردن یا اعتراض، بر اساس ترتیب انجام حرکات از محل تعیین شده مسئول ارزیابی و قضاوت  •

 حرکت ورزشکار می باشد 

 حرکت ورزشکار را در زمان لیفت و / یا در زمان اعتراض قضاوت کند •

 نمایدهر یک از خطاها را اعالم   •

 ژوری 

 (3،  2،  1)ژوری 

لیفت کردن، بر اساس ترتیب انجام حرکات از محل تعیین شده مسئول ارزیابی و قضاوت حرکت در زمان  •

 ورزشکار می باشد و تنها در زمان اعتراض  نظر او لحاظ می گردد 

 دستی نتایج هر رویداد را ثبت کنند به صورت •

 

وزن  مسئول

 کشی

و   مسئول ارشد)

 ( دستیار

 

 مسئول ارشد وزن کشی 

 وزن کشی  فرایند هدایت  •

 هویت ورزشکار  تائید  •

 مسئول ثبت وزن ورزشکار  •

 مسئول ثبت ارتفاع پایه و وزن اولین لیفت ورزشکار •

 وزن کشی فرایند مسئول امضای لیست وزن کشی پس از اتمام  •

 وزن کشی  دستیار

 فراخواندن ورزشکاران بر اساس ترتیب و دسته وزنی  •

 لیست وزن کشی تائید  •

مطابق با این قوانین و همچنین ضوابط مندرج در  و تجهیزات ورزشکاران  البسهمسئول بررسی و کنترل  •مسئول  کنترل  



19 

 تجهیزات  

و   مسئول ارشد)

 ( دستیار

 هستند که باید وظیفه محوله خود را در جریان فرایند  گرم کردن انجام دهند 4پیوست 

 

 مارشال

 های تغییر داده شده است مسئول قبول و تائید تمامی وزنه  •

 موظف است درخواست ورزشکار برای حرکت رکورد را بپذیرد •

)لیفتی که برای ثبت  Power Liftحرکت چهارم موسوم به موظف است درخواست ورزشکار برای انجام  •

 رکورد انجام می شود( را بپذیرد

 گوینده 
 رائت نماید آمده است، ق 8کلیه مطالب فنی را همانگونه که در ضمیمه شماره  •

 بر زمان لیفت کردن ورزشکار کنترل داشته باشد •

کنترل فنی  

("TC") - 

مسئول ارشد و  )

 ( دستیار

 

 مسئول ارشد 

 ها ( را هدایت و رهبری نماید TCخود در این بخش ) سایر  ارانیدست •

برای مسابقه مورد استفاده قرار می گیرد    زاتیتجه هر آنچه از که  نمایدحاصل  نانیاطماین شخص باید  •

 هستند منیمنظم و ا ز، یتم فراخوانمحل گرم کردن و محل  و همچنین

، باید یونیفرم و تجهیزات ورزشکار را کنترل نماید تا مخالف ضوابط مندرج در  گرم کردن فرایند در جریان •

 نباشد 4و همچنین پیوست این قوانین 

 ورزشکار به محوطه گرم کردن و محوطه فراخوان مدیریت نمایدباید بر روند دسترسی مربی و  •

، ورزشکار را برای حرکت بعدی فراخوانده و آماده ورود به صحنه   2موظف است به همراهی کنترل فنی  •

 قرار دهد

 مساعدت به انجام معرفی ورزشکاران و داوران بر روی صحنه و همچنین مراسم توزیع مدال  •

 1کنترل فنی 

 کمک به کنترل فنی ارشد جهت انجام امور محوله حمایت و  •

 این فرد مسئول کنترل روند کار ورزشکار و یا مربی و انتقال آن به سوی مارشال می باشد  •

 

 2کنترل فنی 

 حمایت و کمک به کنترل فنی ارشد جهت انجام امور محوله  •

 رقابتکنترل بر روند دسترسی مربی و ورزشکار به محوطه مسابقه در جریان  •

تا پیش از ورود به محوطه مسابقه، مسئولیت بررسی و کنترل یونیفرم و تجهیزات ورزشکار را بر عهده   •

 دارد تا با این قوانین مغایرت نداشته باشد

  LiftED متصدی

 LiftVRSو 

 LiftVRSو  LiftEDمدیریت روند استفاده از  •

 صفحه گذاران

  9صفحه گذاری میله مطابق اطالعات مندرج در ضمیمه شماره انجام  •

 نگه دارد  منیمنظم و ا ز،یتمرا   و محوطه برگزاری مسابقه زاتیتجه  •

د و تنها در صورت درخواست سرداور یا ورزشکار به کمک وی را دنبال کن لیفت ورزشکارحرکت /ریمسباید  •

 بشتابد
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از صدور فرمان شروع می تواند بنا به درخواست ورزشکار در بلند کردن میله از پایه به وی کمک نماید و  قبل •

 یا به خواست ورزشکار باید میله را بر روی پایه قرار دهد  rackهمینطور با فرمان 

نکه  مربی می تواند پیش از شروع حرکت، در بلند کردن میله به ورزشکارش کمک نماید مشروط بر ای •

( ارائه کرده و به تصویب نماینده فنی مسابقات   warm-upدرخواست خود را در زمان گرم کردن ) محوطه 

 رسیده باشد  

 

 فهرست شده است.  4 وستیدر پ هر یک از مسئولین فنینقش  قیدق یهافرایند ها و  تیمسئول 10.4.1

  ق یاز طر ی، داوران ممکن است به طور تصادفمیکس تیمی یدادهایو رو یمیت مواداز  کیو هر  ،مدال دارای  یانفراد ماده کی یبرا 10.4.2

   حاصل شود: نانیاطم ریاز موارد ز  تاشوند  یقرعه کش T&S ستمیس

 . باشد دو ای کیسطح  مدرک  یداراباید  یهر مسئول فن 10.4.2.1

 . داشته باشدکشور وجود  کیاز  یمسئول فن کیاز  شیبنباید   10.4.2.2

 

 گروه های سنی   11

 توضیحات  11.1

 

 شود.  یشناخته م  تحت پوشش به رسمیتدر تمام مسابقات  ی( گروه سن4چهار )  11.1.1

 حداکثر سن  حداقل سن  گروه سنی 

 15 17 ( Rookieنوجوانان )

 18 20 (Next Genجوانان  )

 - 15 ( Eliteبزرگساالن  )

 - 45 ( Legendپیشکسوتان )

 

   تحت پوشش باید معیارهای الزم را داشته باشند.مسابقه برگزاری دسامبر سال  31تا مذکور  نیسن تمامی  11.2

 

 ثبت نام   12

 ی انفراد رویداد 12.1

  نکه یوجود ندارد، مگر ا NPCهر  یبه ازا  ی بدن و گروه سندسته وزنی   ت،یهر جنس یبه ازا ی، حداکثر تعداد ورودتحت پوششدر مسابقات  12.1.1

   الزامات ورود به آن مسابقه مشخص شده باشد.  ریسا ای انتخابیدر مقررات 
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 مسابقه ثبت نام کند.  کیدر طول  ی دسته وزن کیتواند در  ی ورزشکار فقط م کی 12.1.2

(، ورزشکار بر اساس سن خود به طور یکند )مثالً در جام جهان یمختلف ارائه نم ی سن یگروه ها یرا برا یمسابقه روز خاص کیکه  یهنگام 12.1.3

 کند. ی چندگانه شرکت م ای کی ی( سنیخودکار در گروه)ها

 تغییر در ثبت نام انفرادی 12.2

 در همه مسابقات مورد تائید پارا پاورلیفتینگ جهانی به استثناء بازی های پارالمپیک، ورزشکاران این امکان را دارند  12.2.1

 ثبت نام ها، دسته وزنی شان را نسبت به آنچه در ثبت نام نهایی قید شده بود، به یک دسته باالتر یا پایین تر انتقال دهند.     تائیده تنها در جریان ک 

 100معادل  بلغیمهر ورزشکار مجاز است تنها یکبار دسته وزنی خود را در طول جلسه فنی تغییر دهد. به ازای هر درخواست تغییر هم باید  12.2.2

   .در جلسه فنی پرداخت شود WPPOبه به شکل نقدی  یورو 

 

 امکان برگزاری مواد انفرادی  12.3

، به جز بازی های پارالمپیک تنها در صورتی امکان برگزاری یک ماده دارای مدال وجود دارد که  WPPOدر همه مسابقات تحت پوشش  12.3.1

 د: باشحداقل تعداد ورزشکاران آن دسته وزنی به شرح زیر  

بهره می  )حداقل استاندارد کسب سهمیه(  MQSهرگاه برای یک دسته وزنی تنها یک شرکت کننده داشتیم از قانون  ورزشکار:  کی 12.3.1.1

آن وزن و یا بیشتر از آن را زد، باید به وی مدال طالی آن دسته وزنی اهدا   MQSبریم به این صورت که اگر ورزشکار مذکور رکورد تعیین شده یا 

 . شود

آن وزن و یا بیش از آن   MQSه ای معادل چنانچه در یک دسته وزنی دو ورزشکار حضور دارند که موفق به زدن وزن دو ورزشکار: 12.3.1.2

 شدند؛ صالحیت دریافت مدال را خواهند داشت. 

چنانچه در بیش از یک دسته وزنی، مجموع تعداد ورزشکاران تنها یک و یا دو نفر باشد، آنگاه گروه های ادغامی با   دو ورزشکار: ا ی  کی 12.3.1.3

در این شرایط  خانم ها با صالحدید پارا پاورلیفتینگ ممکن است تشکیل شود.  و آقایانورزشکار و یا بیشتر در بخش  2حضور حداقل 

 )ضریب( مورد استفاده قرار می گیرد.   coefficientفرمول

شمار افراد حاضر در یک دسته وزنی سه نفر یا بیش از این تعداد باشد، آن دسته کامال شرایط  که  یهنگام :شتریب ا ی  ورزشکارسه  12.3.1.4

 برگزاری را دارا می باشد. 

به بحث و تبادل نظر گذاشته خواهد شد و با اخذ  WPPOدر مسابقات تحت پوشش دارای شرایط کافی برای برگزاری رقابت مواد نهایی  12.3.2

  وست یدر پ MQS یوزن ها جلسه فنی تعیین خواهد شد. بعد از ایقبل و/مشورت از سوی نماینده فنی ، کمیته برگزاری و پارا پاورلیفتینگ جهانی 

 . قابل دسترسی است  10

 . شود یاعمال م IPC ی هایباز  یبرا IPCمواد مدال آور   یارهایمع 12.3.3
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 یمیت دادیرو 12.4

   توان معرفی نمود:بزرگساالن در بخش مردان و زنان را تحت شرایط زیر می گروه سنی ، یک تیم در  WPPOدر مسابقات تحت پوشش  12.4.1

   باشد. NPCتیم آن می تواند از یک  3که باید ثبت نام شده باشند حداقل چهار تیم برای برگزاری ماده تیمی،   12.4.1.1

 . است یتجنس کیو ورزشکار از یک کشور  3هر تیم متشکل از  12.4.1.2

 اختالف وزن مانعی در برابر تیم ها نیست.سه ورزشکار حاضر در تیم می توانند از اوزان مختلف باشند و  12.4.1.3

 است.  در هر دو بخش مردان و زنان ی میت دادیدر هر رو میحداکثر سه  ت ثبت ناممجاز به  NPCهر  12.4.1.4

کار  ممکن است ورزش ایشرکت کنند   زین یانفرادآور مدال  ماده کیکنند ممکن است در  یشرکت م یمیت دادی رو کیکه در  ی ورزشکاران 12.4.1.5

 باشند.  یاضاف

 ورزشکاران تمامی گروه های سنی، امکان شرکت در یک رویداد تیمی را خواهند داشت.  12.4.1.6

 

 ماده میکس تیمی   12.5

 در مسابقات تحت پوشش، یک ماده میکس تیمی در رده سنی بزرگساالن طبق شرایط زیر برگزار می شود:  12.5.1

 باشد.  NPCتیم آن می تواند از یک  3باید ثبت نام شده باشند که حداقل چهار تیم برای برگزاری ماده تیمی،   12.5.1.1

 باشند.  تیاز هر جنس نفر کیبا حداقل  NPC کیمتشکل از سه ورزشکار از  دیها با میت 12.5.1.2

 مختلف باشند و اختالف وزن مانعی در برابر تیم ها نیست.هر کدام از سه ورزشکار حاضر در تیم می توانند از اوزان  12.5.1.3

 . می باشد میحداکثر سه ت ثبت ناممجاز به  NPCهر  12.5.1.4

ممکن است   ایشرکت کنند  زین یانفراد آور مدال  ماده کیکنند ممکن است در  یشرکت م  یمیتمیکس  دادی رو کیکه در  ی ورزشکاران 12.5.1.5

 باشند.  یورزشکار اضاف

 . باشند ی سن یاز همه گروه ها می توانند کنند  یشرکت م  یمیتمیکس  دادی رو کیکه در  ی ورزشکاران 12.5.1.6

 

 

 ی می تمیکس و  یم ی ت های دادیرو راتییتغ 12.6

در   یمیتمیکس  و  یمیت های دادیرو برایرا  شانفرصت را خواهند داشت که ورزشکاران نیها اNPC، تحت پوششدر تمام مسابقات  12.6.1 

 دهند. رییتغ جریان جلسه فنی

 شود.  ینم افتیدر یا نهیهز  چیه، یکبار درخواست تغییر داد که برای این منظور حاضر در تیممی توان برای هر یک از سه ورزشکار 12.6.2

 

 قرعه کشی   13

 انفرادی مواد   13.1
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)از باال ترین به پایین شماره قرعه بر اساس لیست رنکینگ جهانی در هر دسته وزنی به شکل صعودی در کلیه مسابقات تحت پوشش،  13.1.1

دریافت می  رنک یک جهانی را در اختیار دارد، قرعه شماره یک را برای مسابقات  ورزشکاری که)به عنوان مثال، به ورزشکار اعطا می شود ترین( 

 . (کند و به همین ترتیب

چنانچه یک یا  13.1.3مالک قرعه مطابق موقعیت رنکینگ ورزشکار در زمان ثبت نام نهایی ) ثبت نام بر اساس اسم ( تعیین می شود.  13.1.2

آن   یبرا ماندهیباقشماره های با   یبه طور تصادف  چندین ورزشکار اقدام به تغییر دسته وزنی نمایند که در رنکینگ آن دسته جایگاهی ندارند، قرعه

 شود.  یداده م صیتخص به ورزشکار ی دسته وزن

 داده شود.  صیتخص یجلسه فن انیپس از پا دیباشماره قرعه تمامی ورزشکاران شرکت کننده  13.1.4

 : مورد استفاده قرار می گیرد ریموارد زدر  قرعهشماره  13.1.5

چنانچه در جریان وزن کشی، درخواست حرکت اول تعدادی از ورزشکاران یکسان بود ترتیب گروه بندی   -ترتیب گروه بندی ورزشکاران  13.1.5.1

  بر روی استیج حضور پیدا خواهند کرد  زودتر ،باالتر  قرعهآنها به یک یا دو گروه با استفاده از شماره قرعه خواهد بود، بدین ترتیب که دارنده شماره 

 (. Bه عنوان مثال، گروه )ب

  که ورود ورزشکار در اتاق مربوطه بر اساس شماره قرعه وی می باشد بطوریکه بیترتکنترل تجهیزات، و  یوزن کشبرای  -ورود  بیترت 13.1.5.2

   باید ابتدا وزن کشی شود و تجهیزاتش مورد بررسی قرار گیرد. قرعه  نیباالتر

در شرایطی که دو ورزشکار یا بیش از این تعداد تقاضای وزنه مشابهی را برای حرکت بعدی شان داده باشند،   -ترتیب انجام حرکت لیفت   13.1.5.3

 . ابتدا لیفت خواهد کردمی باشد قرعه  نیباالترفردی که صاحب 

دو ورزشکار یا بیش از این تعداد تقاضای وزنه مشابهی را برای حرکت بعدی شان داده  ،یبیدسته ترک کیدر اگر   -ی بیدسته ترک بیتتر  13.1.5.4

 باید ابتدا حرکت خود را انجام دهد. سبک تر،   دسته وزنیدر  حاضر داشته باشند، ورزشکار یکسانی قرعه نیزشماره  ایو/باشند، 

 

 میکس تیمیو  یمیت دادیرو 13.2

مطابق موقعیت رنکینگ ورزشکار در زمان ثبت نام نهایی ) ثبت نام بر اساس اسم (   دادیهر رو یبرا قرعه، شماره تحت پوششدر مسابقات  13.2.1

 شود.  یداده م صیتخص

 : مورد استفاده قرار می گیرد ریموارد زدر  قرعهشماره  13.2.2

  که ورود ورزشکار در اتاق مربوطه بر اساس شماره قرعه وی می باشد بطوریکه بیترتکنترل تجهیزات، و  یوزن کشبرای  -ورود  بیترت 13.2.2.1

    باید ابتدا وزن کشی شود و تجهیزاتش مورد بررسی قرار گیرد. قرعه  نیباالتر

هی را برای حرکت بعدی شان داده باشند،  در شرایطی که دو ورزشکار یا بیش از این تعداد تقاضای وزنه مشاب -ترتیب انجام حرکت لیفت   13.2.2.2

 می باشد ابتدا لیفت خواهد کرد.  قرعه  نیباالترفردی که صاحب 
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 دسته ها و گروه ها   14

 ی انفراد ماده 14.1

  ایرقابت کنند و/ ریبه شرح ز ادغامی یدسته ها ای یدسته وزن کیتوانند در  ی، ورزشکاران مWPPOدر تمامی مسابقات تحت پوشش  14.1.1

 : کنند افتیمدال در

 انفرادی در هر جنسیت به شکل زیر مدال دریافت خواهند کرد:  دسته وزنی انفرادی: دسته وزنی 14.1.1.1

 ورزشکار و یا بیشتر   3 •

   MQSقانون  •

یا بانوان ادغام میشوند، در سه حالت زیر امکان توزیع مدال وجود خواهد   آقایان وقتی دسته های مختلف وزنی در بخش  گروه ادغامی: 14.1.1.2

 داشت: 

 ورزشکار : هر سه مدال طال، نقره و برنز توزیع می شود 3یا بیش از  3تعداد  •

برای   مورد نظر  MQSدر یک دسته وزنی تنها یک ورزشکار حضور دارد و آن ورزشکار بتواند معادل یا بیش از  زمانی که:   MQSقانون  •

 آن دسته )در بسته اطالعاتی مسابقات آمده است( را ثبت کند، مدال طال اهدا می شود 

(: هرگاه در بیش از یک دسته وزنی، مجموع تعداد ورزشکاران تنها یک و یا دو نفر باشد،  Coefficient Formula)فرمول ضریب  •

و خانم ها با صالحدید پارا پاورلیفتینگ ممکن است   آقایان خش ورزشکار و یا بیشتر در ب 2آنگاه گروه های ادغامی با حضور حداقل 

 محاسبه و توزیع می گردد. CFفرمول تشکیل شود. مدال ها هم با استفاده از 

 

 انفرادی دادیرو یگروه ها 14.2

گروه ادغامی حضور دارند، آنگاه گروه  ورزشکار و یا بیشتر در یک دسته وزنی و یا  11در تمام مسابقاتی تحت پوشش پارا پاورلیفتینگ که  14.2.1

 ورزشکار تشکیل خواهد شد.  5های زیر شاخه با حضور حداقل 

وزن کشی(، اولین گروهی خواهند بود که وزنه های  فرایند  )طی  ورزشکارانی که در حرکت نخست پایین ترین وزنه را درخواست داده اند 14.2.2

 گین تر گروه های بعدی را تشکیل می دهند.خود را لیفت می کنند، و متعاقبا وزن های سن

 . (Aو  D  ،C ،B)به عنوان مثال، نزولی دسته بندی می شوند  به صورتبا حروف الفبا و  گروه ها  14.2.3

که با شش ورزشکار شکل   Aزمانی که گروه ها تشکیل می شوند، باید تا حد امکان تعادل نفرات از نظر کمیّت حفظ شود، به استشناء گروه  14.2.4

 تصمیم دیگری را اتخاذ کند. WPPOمی گیرد، مگر آنکه 

دارای بیشترین  بر اساس حروف الفبا(   ینزول  ورتبه ص)هرگاه تعداد گروه ها فرد باشد، نخستین گروهی که مسابقه خود را انجام می دهد  14.2.5

 تعداد ورزشکار خواهد بود. 

وزن   فرایند نفر و ... ( به صورت برابر در  5نفر،  3هرگاه برای حرکت اول، وزنه درخواستی تعدادی از ورزشکاران که عدد فرد بود )مثل؛  14.2.6

 . منتقل می شودبر اساس حروف الفبا(  ی)نزولرد به گروه اول را داباالترین شماره قرعه کشی به ثبت رسید، ورزشکاری که 

  تائید کرده باشند ) ارائه را  یمشابه وزنه  برای حرکت اولشان درخواست ورزشکار یا بیش از این تعدادکه دو  یدر صورت ،ادغامیدسته  کیدر  14.2.7

 ورزشکاری که در دسته وزنی سبک تر حضور دارد به گروه نخست منتقل می شود. داشته باشند،  یکسانی شماره قرعه ای( و/یشده در وزن کش

ورزشکار تشکیل می شود و   5، در صورت نیاز یک گروه با کمتر از WPPOدر شرایط غیرمعمول و با صالحدید نماینده فنی و مشورت با  14.2.8

 راند یک و دو افزوده می شود. دقیقه ای برای ریکاوری بیشتر محاسبه و به پایان  3سپس زمان اضافی 

 شوند.  یم نییتع یپس از وزن کش یینها یگروه ها 14.2.9
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 تیمی و میکس تیمی  دادیرو یگروه ها 14.3

آنگاه  کنند،  یبا هم رقابت م مقدماتیدر مرحله  میکس میت ای میتاز پنج  شی که ب ی، زماندر تمام مسابقاتی تحت پوشش پارا پاورلیفتینگ 14.3.1.1

 شود.   لیدر هر گروه تشک میت حداکثر پنج جادیا یممکن است دو گروه برا

 .شوند   یم لیتشک  یبعد از جلسه فن یقرعه کشانجام گروه ها با  14.3.1.2

 .(Aو  D ،C ،B)به عنوان مثال، نزولی دسته بندی می شوند  به صورتبا حروف الفبا و گروه ها   14.3.1.3

  Bتعداد گروه ها فرد باشد، گروه زمانی که گروه ها تشکیل می شوند، باید تا حد امکان تعادل نفرات از نظر کمیّت حفظ شود. چنانچه  14.3.1.4

 . خواهد داشت یشتریب یها میتعداد ت

 

 وزن کشی   15

 وزن کشی فرایند  15.1

برخوردار  برای شرکت در دسته وزنی مربوطه   پارامترهای الزمی رسمی است که طی آن مشخص می شود ورزشکار از فرایندوزن کشی،  15.1.1

 است. 

جنسیت مسئولین وزن کشی و برای مواد انفرادی، تیمی و میکس تیمی ورزشکار باید در اتاق مخصوص وزن کشی حاضر شود که در آنجا  15.1.2

 سیتی افراد حاضر در اتاق وزن کشی باید رعایت شود(. تطابق جن )  مسئول کنترل فنی باید با جنسیت ورزشکاران در جلسه مربوطه یکی باشد

وزن کشی برای مواد انفرادی، تیمی و میکس تیمی می تواند در فاصله یک روز تا برگزاری مسابقه برگزار شود، جز در مواردی که    15.1.3

WPPO .تصمیم دیگری را اتخاذ نماید 

ل می شود ؛ به این معنا که از باالترین شماره قرعه تا پایین ترین قرعه راهی اتاق وزن  وزن کشی بر اساس ترتیب نزولی شماره قرعه تکمی  15.1.4

در مواد تیمی و میکس تیمی چنانچه تنها یک محوطه یا اتاق برای وزن کشی وجود داشت، ابتدا روند وزن کشی بانوان صورت می   کشی می شوند.

 پذیرد. 

جریان وزن کشی از سوی ورزشکار یا مربی وی اعالم می شود. پس از درج تمامی جزئیات در   ارتفاع پایه و حرکت نخست ورزشکار در  15.1.5

 کارت رسمی مسابقه ، این کارت به رؤیت و امضای ورزشکار یا مربی اش میرسد و و نزد مسئول وزن کشی باقی بماند. 

 وزن کشی حاضر شود.هر وزشکار می تواند در حضور یک مربی یا نماینده ای از تیم خود در   15.1.6

 هر ورزشکاری که با کارت معتبر شناسایی خود تا پایان زمان وزن کشی حاضر نشود از مسابقه اخراج خواهد شد.   15.1.7

تصادفی وزن کشی صورت پذیرد. چنانچه   به صورت پیش از گرم کردن از ورزشکاران   WPPOدر روز مسابقه، ممکن است با تشخیص   15.1.8

 ز چارچوب تعیین شده برای دسته وزنی مربوطه باشد از مسابقات اخراج می شود.  ورزشکار خارج ا

 مواد انفرادی  15.2

که زمان   بر اساس تعداد افراد ثبت نامی در هر ماده مشخص خواهد شدیا دسته های ادغامی  مدت زمان وزن کشی برای هر دسته وزنی  15.2.1

دقیقه زمان وزن کشی برای هر ورزشکار لحاظ  4به طور متوسط ه می باشد و طی این محاسبات، دقیق 90و حداکثر  20تخصیص یافته به آن حداقل 

 می شود. 



26 

تر یا سبک تر از دسته وزنی مربوطه  هر یک از ورزشکاران تنها یک بار وزن کشی می شوند، به جز آن وزنه بردارانی که وزن شان سنگین  15.2.2

 هر چند بار که زمان اجازه دهد بر روی ترازو قرار گیرند. ام وزن کشی سایر نفرات پس از اتمبوده و مجاز هستند تا مجددا 

 در نظر گرفته می شود. دقیقه زمان اضافی  20 برای ورزشکارانی که هنوز سر وزن نرسیده اند، 15.2.3

 شده و از ادامه حضور در مسابقات بازمیمانند. فهیسکالیدسر وزن نرسند دقیقه ای  20زمان اضافی هر یک از ورزشکارانی که تا پایان  15.2.4

 مواد تیمی و میکس تیمی 15.3

و  30مدت زمان وزن کشی بر اساس تعداد افراد ثبت نام نهایی )ثبت نام به اسم( مشخص خواهد شد که زمان تخصیص یافته به آن حداقل  15.3.1

 می باشد. دقیقه  90حداکثر 

 بار وزن کشی می شوند و زمان اضافی لحاظ نمی شود.هر یک از ورزشکاران تنها یک  15.3.2

 باید موارد زیر را اعالم نماید:  میکسدر جریان وزن کشی، هر تیم یا تیم  15.3.3

 ترتیب وزنه زدن ورزشکاران، ارتفاع پایه و وزنه درخواستی  15.3.3.1

 درخواست وزنه برای حرکت اولین ورزشکار  15.3.3.2

 

   تجهیزات شخصی ورزشکاران و لباس   16

 ورزشکاران زاتیدر مورد لباس و تجه یکل نیقوان 16.1

  WPPO تائید کنندگان مورد  نیمنحصراً از تامپوشیدن اقالمی برای تمامی ورزشکاران مجاز است که / استفادهتحت پوشش، در مسابقات  16.1.1

 :ذیل موارد ءبه استثناتهیه شده باشد؛    4 وستیبخش و پ  نیمندرج در ا نیقوان تیبا رعا

 لباس زیر  16.1.1.1

 ی جوراب ورزش ایکفش و/ 16.1.1.2

 ی  ورزشسینه بند  16.1.1.3

 سربند  16.1.1.4

 کمربند  16.1.1.5

 مچ بند  16.1.1.6

 محافظ دهان  16.1.1.7

  ،ی )مانند گوشواره، کاله، ساعت مچ استفاده کرد یمنیاهداف ا دلیلبه توان  یرا نمهر آنچه از اقالم دیگر که به صراحت به آن اشاره نشده  16.1.2

 (. رهیحلقه و غ

 به عنوان ملزومات حداقلی، ورزشکار باید از دوبنده و کفش ورزشی استفاده کند. 16.1.3

 دوبنده 16.2

 داشته باشد: مطابقت   ریز نیکه با قوانورزشکار باید یک دوبنده را بر تن کند که  16.2.1
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 . باشد  تکه کی دیبا 16.2.1.1

 مواد به کار رفته در دوبنده باید از کتان/پنبه، مواد ارتجاع پذیر، پلی استر، نایلون و یا ترکیبی از این مواد باشد.  16.2.1.2

 (. است مجازبودن در آن قسمت  هی)دو ال یا لبه لباس سجاف یبه استثنادو بنده می بایست یک الیه باشد   16.2.1.3

ساپورت،  الیه گذاری،  ،یاضاف یتکه ها ی در لباس،رونیبو شیار دار  مواد آجدار طراحی دوبنده نباید به تقویت درز، زاویه دار کردن آستین،  16.2.1.4

 بیانجامد و وجود چنین مواردی مجاز نیست.  پیز ای قهیدکمه،  ب،یج

 باید متناسب و اندازه بدن ورزشکار باشد.  16.2.1.5

 دوبنده ای پذیرفتنی است که بندهایش بر روی شانه قرار بگیرد یا دارای آستین باشد.  16.2.1.6

  ( فراتردیدلتوئ یانی)نقطه مسرشانه ها "کنج"قسمت دلتوئید  ازچنانچه از مدل آستین دار استفاده می شود، توجه شود که آستین ها نباید  16.2.1.7

 رود.

 راهن یپ 16.3

 شود:  دهیپوش ریز نیقوان تیبا رعااست، که می تواند اختیاری استفاده از یک یک پیراهن یقه گرد برای ورزشکار در زیر دوبنده  16.3.1

 (. است مجازبودن در آن قسمت  هی)دو ال یا لبه لباس سجاف  یبه استثنامی بایست یک الیه باشد   16.3.1.1

 پنبه، پلی استر، نایلون و یا ترکیبی از این مواد باشد. /الیاف به کار رفته در آن باید از کتان 16.3.1.2

ساپورت،  الیه گذاری،  ،یاضاف یتکه ها ی در لباس،رونیبو شیار دار  مواد آجدار طراحی لباس نباید به تقویت درز، زاویه دار کردن آستین،  16.3.1.3

 بیانجامد و وجود چنین مواردی مجاز نیست.  پیز ای قهیدکمه،  ب،یج

 باید متناسب و اندازه بدن ورزشکار باشد.   16.3.1.4

 رود.  ( فراتردیدلتوئ ی انی)نقطه مسرشانه ها "کنج"قسمت دلتوئید  ازتوجه شود که آستین ها نباید  16.3.1.5

 لباس زیر  16.4

 مطابقت داشته باشد:  ریز نیبا قوانلباس زیر که ورزشکار از آن استفاده می کند باید  16.4.1

 باید متناسب و اندازه بدن ورزشکار باشد.   16.4.1.1 

 نباید از قسمت پای دوبنده بلندتر باشد یا زانو ها را بپوشاند.  16.4.1.2

 است(.  مجازبودن در آن قسمت  هی)دو ال یا لبه لباس سجاف  یبه استثنامی بایست یک الیه باشد   16.4.1.3

  پیز ای قهیدکمه،  ب، یساپورت، جالیه گذاری،  ،یاضاف یتکه ها ی ، رونیبو شیار دار  مواد آجدار نباید به تقویت درز، زاویه دار کردن پاها،  16.4.1.4

 بیانجامد و وجود چنین مواردی مجاز نیست.

 گر ید یلباس ها 16.5

زانوها  ایآرنج و/ این موارد ممکن است  .بپوشدشرت    یت روی ایو / در زیر دوبنده  نیجفت آست کاضافی یا ی تاردیونتواند یک یورزشکار می  16.5.1

 مطابقت داشته باشد:  ریز نی با قوان دیبا  که در اینصورت را بپوشاند
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  سازنده و طرح شناسهاشته باشد مگر در مواردی که حاوی لزوما باید تک رنگ باشد به غیر از رنگ سیاه و همچنین طرح یا الگو نیز ند 16.5.1.1

 باشد. 

 است(.  مجازبودن در آن قسمت  هی)دو ال یا لبه لباس سجاف  یبه استثنامی بایست یک الیه باشد   16.5.1.2

الیه گذاری،   ،یاضاف یتکه ها  ی در لباس،رونیبو شیار دار  مواد آجدار طراحی لباس نباید به تقویت درز، زاویه دار کردن آستین یا پا،  16.5.1.3

 بیانجامد و وجود چنین مواردی مجاز نیست.  پیز ای قهیدکمه،  ب،یساپورت، ج

 آرنج ورزشکار.  یرودر قسمت  ژهیبه وباید متناسب و اندازه بدن ورزشکار باشد  16.5.1.4

و ممکن است  رفت، می تواند از یک یا دو تکه استفاده نماید که ما بین باالتنه و پایین تنه جدا باشد،  تاردیوناگر ورزشکار به سراغ گزینه ی 16.5.1.5

 شود. دهیبا هم پوش ایبه صورت جداگانه 

 . دپوشبهر بازو  یرو د برتوان یرا م  نیآست کیفقط هرگاه ورزشکار قصد استفاده از آستین را داشت،  16.5.1.6

 

 یورزشکفش و جوراب  16.6

ند از جوراب یا کفش  معلولیت های خاص، ورزشکار می توا  به دلیلدر موارد غیر معمول  کفش و جوراب الزامی است.یک جفت پوشیدن  16.6.1

 . شود تائید  اما این مسئله باید توسط کالسبند در زمان کالسبندی  استفاده نکند،

   سینه بند ورزشی 16.7

 استفاده از یک سینه بند ورزشی در زیر دوبنده، تی شرت و سایر البسه ورزشکار به شرط رعایت این قوانین بالمانع است:  16.7.1

 باشد. به هنگام قرار دادن روی میز باید کامال صاف و تخت  16.7.1.1

مورد قبول می باشد، ضمن اینکه    Velcroدر صورت استفاده ، تنها سینه بندهای ورزشی بدون گیره محکم، پد، نخ کشیده شده یا بند  16.7.1.2

 نیز خالف مقررات شمرده می شود.   پیز ای قهیدکمه،  ب،یساپورت، جالیه گذاری،   ،یاضاف یتکه ها  ی ،رونیبو شیار دار  مواد آجدار وجود 

 بند  سر 16.8

 سربندی را در جریان مسابقه استفاده کنند:  ریز نیقوانرعایت با  می تواندورزشکاران  16.8.1

  سازنده و طرح شناسهلزوما باید تک رنگ باشد به غیر از رنگ سیاه و همچنین طرح یا الگو نیز نداشته باشد مگر در مواردی که حاوی  16.8.1.1

 باشد.  

 (. است مجازبودن در آن قسمت  هی)دو الیا قسمت لبه پارچه  سجاف یبه استثناسربند می بایست یک الیه باشد   16.8.1.2

 به هنگام قرار دادن روی میز باید کامال صاف و تخت باشد.  16.8.1.3

 باشد. ورزشکار  گردنخط  ایبا سر و/باید متناسب و اندازه  16.8.1.4

و شیار  مواد آجدار در صورت استفاده ، تنها سربندهای بدون گیره محکم، پد و یا نخ کشیده شده مورد قبول می باشد، ضمن اینکه وجود  16.8.1.5

 نیز خالف مقررات شمرده می شود. پی ز ای قهیدکمه،  ب، یساپورت، جالیه گذاری،  ،یاضاف یتکه ها  ی ،رونیبدار 

 و یا اینکه پایین تر از خط گردن قرار گیرد. و دهان را بپوشاند  ینیچشم ها، ب دینبا 16.8.1.6
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 (Bench Strap) بند میز پرس 16.9

 استفاده شود: این ضوابط  تیبا رعا شتریب یداریپا یممکن است توسط ورزشکار برا بنددو    ای  کی 16.9.1

 . باشد سازنده و طرح شناسه لزوما باید تک رنگ باشد و همچنین طرح یا الگو نیز نداشته باشد مگر در مواردی که حاوی  16.9.1.1

 . استمتر   ی سانت ستیو ب ستیمتر تا حداکثر دو ی و شصت سانت کصدیحداقل اندازه قانونی طول این بندها بین  16.9.1.2

 استفاده کنند. Velcroورزشکاران می توانند تنها از چسب های برند  16.9.1.3

 . سانتی متر است 10و حداکثر  7.5حداقل اندازه قانونی عرض این بندها  16.9.1.4

 نباید هیچ گونه پد اضافی و سگک فلزی یا حلقه داشته باشد.  16.9.1.5

 : استفاده شوند ریبه روش ز دیبا  های میز پرس بند 16.9.2

 بستن بند در هر قسمت از پا، از مچ تا باالی ران، مجاز است.  16.9.2.1

 بند بر روی هم قرار بگیرند.   2در هیچ شرایطی نباید  16.9.2.2

 رند. بستن بندها توسط ورزشکار و یا مربی مجاز است. در این مرحله، ورزشکار و یا مربی از کمک صفحه گذاران نیز بهره می ب 16.9.2.3

  یبندکالس مدارکدر  دیباو یا باالی قسمت لگن (  بر رو  بندت ی ) جهت بسسالمت طیشرا ایو/ معلولیتهاانواع موجود در رابطه با  استثنائات 16.9.3

   شود. ثبت

 کمربند      16.10

دوبنده، تی شرت و سایر البسه بسته شود و در برگیرنده قوانین گزینه استفاده از کمربند برای ورزشکاران وجود دارد. این کمربند باید بر روی  16.10.1

 زیر باشد: 

و یا روی همدیگر دوخته شده   مشابه به هم چسبیده باشند ارتجاعیاز چرم، پالستیک نرم یا دیگر مواد غیر   باید قسمت اصلی کمربند 16.10.1.1

 . باشند

ن تعبیه شود و یا هر گونه وسیله کمکی از هر ماده ای روی سطح یا در میـان الیه های و نباید بست روی آ اضافی باشد پدنباید دارای  16.10.1.2

 آن قرار گیرد. 

کمربند می تواند دارای یک سگک با یک یا دو چنگک باشد یا می تواند از نوعی باشد که سریع باز شوند و قفل آن می تواند دکمه ای یا   16.10.1.3

 باشد.     دوختی در قسمت منتها الیه کمربند

 .دکمه ای یا دوختی قفل شودهای   نزدیک سگک باشد و با استفاده از بستباید  کمربند حلقه زبانه  16.10.1.4

 متر باشد.  ی سانت 12نباید بیش از  کمربند عرض  16.10.1.5

 متر باشد.  ی سه دهم سانتیک و  حداکثر  کمربند باید یضخامت کمربند در طول بدنه اصل 16.10.1.6

 مچ بند 16.11

 : مشروط بر اینکهبالمانع است  هر مچ توسط ورزشکار یرو بر مچ بند   کاستفاده از ی 16.11.1

 . ساخته شود در دسترس یاز مواد تجار دیبا 16.11.1.1
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 . ("قالب و حلقه"باشد ) Velcroپارچه  یوصله و زبانه ها یدارا  به منظور ایمنی، باید 16.11.1.2

 . محکم کردن باشد  یبرا ی سگکحاوی  دینبا 16.11.1.3

 داشتن مچ بند یا بانداژ تجاری و تبلیغاتی ممکن است، ولی ترکیبی از این دو پذیرفته نیست.  16.11.1.4

    متر داشته باشد.  یسانت  دوازده بیش ازو پهنای پوششی آن نباید  عرض مچ بند  16.11.1.5

 . متر طول داشته باشد یسانت حداکثر صد دیبا 16.11.1.6

 قرار گیرند. پـایین مفصل مچ  از متر  سانتی  2باال و  از متر سانتی  12نباید بیشتر از  16.11.1.7

 چنانچه مچ بند دارای حلقه شصت دست باشد، نباید حین لیفت کردن وزنه از آن استفاده شود.  16.11.1.8

 چسب و بانداژ پزشکی      16.12

  کادربا  TD یاز بدن ورزشکار از جمله انگشتان، شست ها و دست ها بدون اجازه رسم  ینقطه ا چیدر ه دینبا چسب و بانداژ پزشکی  16.12.1

که باعث  باید به نحوی قرار گیرد استفاده کرد و  (آسیب دیدگی)مثالً . از این موارد تنها می توان به منظور موارد پزشکی استفاده شود یرسم یپزشک

 . برای وزنه بردار نشود  ناعادالنه و برتری ایجاد امتیاز

 .ستی( مجاز نیکیولوژیزی)به عنوان مثال، ف گرید  یرپزشکیغ چسبهرگونه  16.12.2

 محافظ دهان 16.13

 . محافظ دهان ممکن است توسط ورزشکار استفاده شود کی 16.13.1

 

 ( Kit Checkکنترل تجهیزات )   17

 کنترل تجهیزات  فرایند  17.1

 کنترل تجهیزات شرکت کند. فرایندالزم است قبل از مسابقه، ورزشکار در  17.1.1

و  warm-up( در یک محل مشخص یا در داخل warm-upکنترل تجهیزات پیش از زمان ورود ورزشکار به محوطه گرم کردن )فرایند  17.1.2

 های تخصیص یافته به ورزشکاران صورت می پذیرد.میزبر روی 

 در گروه مرتبط انجام می شود. ترتیب نزولی و از باالترین به پایین ترین شماره قرعه کنترل تجهیزات بر مبنای  17.1.3

یی کافی در محل حاضر نشود، از مسابقات  با مدرک شناسا ایو/نترل تجهیزات مراجعه نکند هر گاه، ورزشکاری در موعد تعیین شده برای ک 17.1.4

کنترل  فراینددر  دهد را یمورد استفاده قرار م مسابقه را که در طول  یشخص زاتیتمام اقالم و تجه  موظف است ورزشکار همچنین اخراج خواهد شد. 

 روبرو خواهد شد.  (DSQ)با جریمه اخراج از مسابقات  صورت نیا  ریبپوشد، در غتجهیزات 

 جهت اخذ تائید برای شرکت در مسابقه، کلیه اقالم و تجهیزات ورزشکار باید با قوانین جاری مطابقت داشته باشد.   17.1.5

  تائید ارائه و   کنترل تجهیزات یررسب   فرایند  یطورزشکار از لباس و یا تجهیزاتی استفاده می کند که  اگر مشخص شوددر جریان مسابقه   17.1.6

)به عنوان مثال، زمانی که لباس خیلی تنگی توسط ورزشکار   برایش به همراه داردناعادالنه  تیمز کی اقالمی بهره می برد کهاز   ای نشده است

یا داور به این امر واکنش نشان دهند و در   TCدر پی دارد یا مانعی در برابر دید داوران می باشد(، ممکن است   یا اعادالنه ن تیمزپوشیده شده که 



31 

  دادیورزشکار از رو ایکند که آ نییکند و تع یلباس ورزشکار را بررس دیبامسابقات را مطلع سازند که در این شرایط نماینده فنی  TDاولین فرصت 

 . (DSQ) اخراج می شود

 

 ( Warm-Upمحل گرم کردن )  18

 یعموم  18.1

در مواد انفرادی، تیمی و میکس تیمی یک مربی می تواند پیش از شروع حرکت، در بلند کردن میله به ورزشکارش کمک نماید مشروط بر   18.1.1

 . ( ارائه کرده و به تصویب نماینده فنی مسابقات رسیده باشد warm-upاینکه درخواست خود را در زمان گرم کردن ) محوطه 

باید ضمن احترام به یکدیگر اجازه  ها NPCاد ورزشکاران بیش از میزهای پرس باشد، همه مربیان و ورزشکاران از تعدگروه   کچنانچه در ی 18.1.2

 دهند تا دسترسی به تجهیزات به شکل برابر صورت پذیرد.

 لینط پارا مسئویا کارت شناسایی توس warm upمربی و ورزشکار منجر به باز پس گیری کارت توسط   18قانون هر گونه تخطی از  18.1.3

   پاورلیفتینگ جهانی یا نماینده فنی مسابقات می شود. 

 

 ی انفراد دادیرو 18.2

 به ورزشکاران تخصیص داده می شود.   زمان مناسب کیبه منظور گرم کردن قبل از شروع مسابقه؛  18.2.1

 warm( منحصر به ورزشکاران دسته مورد نظر و مربیانشان می باشد که مربیان با ارائه کارت warm upدسترسی به محل گرم کردن ) 18.2.2

up  توانند وارد این منطقه شوند. و کارت شناسایی می 

 شوند. این اجازه را می دهد تا بتوانند وارد محل گرم کردن به ازای هر ورزشکار مربی از هر کشور  2به حداکثر  warm upکارت  18.2.3

در   هرگاه در مسابقات بیش از یک گروه از ورزشکاران حضور داشته باشند، ورزشکاران با باالترین ترتیب الفبایی که باید ابتدا مسابقه دهند، 18.2.4

 استفاده از محوطه گرم کردن و تجهیزات الویت دارند. 

باید به محوطه  انجام نخستین حرکتشان در سالن اصلی ترک کردند،  زمانی که اولین گروه از ورزشکاران میزهای تمرینی را به مقصد  18.2.5

ترتیب حروف الفبا می توانند از میز پرس در  باالترین آنگاه ورزشکاران و مربیان با  ( بروند و به محل گرم کردن بازنگردند. call areaفراخوان )

 محل گرم کردن استفاده نمایند. 

 مسابقات تیمی و میکس تیمی 18.3

 قبل از آغاز رقابت در اختیار تیم ها قرار می گیرد. دقیقه  40 در این بخش، محوطه گرم کردن حداقل 18.3.1

 قهیپنج  دقها حداقل  میت ،)مسابقه فینال( ییو مرحله نها)بازی رده بندی( ، و مکان سوم )حذفی( رودررو ،)مقدماتی( تیه یمرحله ها نیب 18.3.2

 .داشتخواهند در اختیار زمان گرم کردن 

نیز ارائه می شود تا محل استقرار آنها در   یتمرین میز پرساختصاص می یابد و یک شماره  warm upبرای هر تیم دو کارت ورود به  18.3.3

 باشد. منطقه گرم کردن مشخص  
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مربی می توانند به محوطه گرم کردن دسترسی داشته باشند که ارائه کارت شناسایی و   2از هر تیم تنها ورزشکاران شرکت کننده به همراه  18.3.4

 برای مربیان الزامی است.  warm upکارت ورود به 

 

 معرفی ورزشکاران و داوران   19

 یمعرف فرایند  19.1

 . صورت پذیرد 11روند معرفی ورزشکاران و داوران می بایست بر اساس مندرجات پیوست  19.1.1

 

 انفرادی  داد یرو 20

       انفرادی دادیرو فرایند  20.1 

 ی آغاز می شود. گروه نزولدر بخش انفرادی، مسابقه پس از مهلت گرم کردن که در جدول مرتبط با مسابقات می آید به ترتیب   20.1.1

 ورزشکاران در هر راند از مسابقه، یک فرصت برای لیفت کردن وزنه در اختیار دارند.  20.1.2

  کیاز  ی که مضرب ارائه دهد وزنه ای را درخواست بلند کردن می تواند ورزشکار فقط فت،یپاور لحرکت  نی راند و همچن هردر طول سه  20.1.3

 .استکامل  لوگرمیک

 شد، آنگاه می تواند برای راند بعدی همان وزنه را درخواست دهد.  ”No Lift“اگر ورزشکار در زدن وزنه ناموفق بود و حرکتش   20.1.3.1

شد، آنگاه برای راند بعدی باید حداقل یک کیلوگرم وزنه   ”Good Lift“اگر ورزشکار در زدن وزنه موفق عمل کرد و حرکتش  20.1.3.2 

 . دهد شیافزادرخواستی اش را 

شکار ملزم به  دقیقه زمان دارد تا لیفت خود را آغاز کند. هرگاه ورز 2از لحظه ای که نام کامل ورزشکار به زبان انگلیسی اعالم شود، وی  20.1.4

  یا چند وزنه متوالی باشد که یکی پس از دیگری باید آنها را انجام دهد )به دلیل خطا در بارگذاری وزنه ها و یا ثبت رکورد جدید( آنگاه 2لیفت کردن 

 دقیقه حرکت خود را آغاز نماید. 3در این مورد ورزشکار می تواند با در اختیار داشتن 

مان قرار گرفتن یا بلند شدن ورزشکار از روی میز پرس به وی کمک نماید. همچنین می تواند در بستن بند ها، ورزشکار مربی می تواند در ز 20.1.5

 را کمک نماید. هنگام لیفت کردن،  مربیان باید در محوطه تعیین شده مخصوص مربی قرار بگیرند. 

میز پرس و محوطه  در اسرع وقت بر روی اسکوربورد، ورزشکار و مربی باید پس از اتمام هر حرکت و به نمایش در آمدن نتیجه حرکت لیفت   20.1.6

 اطراف آن را ترک نمایند.

همه ورزشکاران حاضر در دسته های انفرادی و یا گروهی، بر اساس آن چه که پس از وزن کشی مشخص شده است دور خود را به ترتیب،   20.1.7

یا چند  طبق وزنه های انتخاب شده از سبک ترین به سنگین ترین در هر راند تکمیل می کنند و وزنه ها را لیفت می نمایند. اگر وزنه درخواستی دو 

 را دارد ابتدا به روی صحنه می آید.باالترین شماره قرعه یکسان بود، ورزشکاری که ورزشکار 

 دقیقه زمان گرم کردن به ورزشکاران اختصاص داده می شود 40دست کم  ،مسابقهموقت  توقفدر صورت  20.1.8

 . ابدی یادامه م توقفمانند قبل از  ازاتیامت یو تابلو مسابقهو 
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 )راند( و اعمال تغییرات سیستم دور  20.2

 راند اول  20.2.1

 کیلوگرم باشد.  25وزن کشی باید درخواست شود، می بایست حداقل  فرایندآغازین وزنه درخواستی برای حرکت اول که طی  20.2.1.1

 تغییر را در وزنه آغازین داشته باشد.  1ورزشکار/مربی مجاز است تنها  20.2.1.2

  25کیلوگرم کمتر باشد ) به هیچ عنوان وزنه درخواستی نباید کمتر از  10حداکثر می تواند در صورت کاهش نسبت به وزنه ابتدایی،  •

 کیلوگرم باشد(

 بیشتر باشد کیلوگرم  10حداکثر می تواند در صورت افزایش نسبت به وزنه ابتدایی،  •

 دقیقه تا شروع حرکت نخست می باشد.  5الی    30سابقه حضور داشته باشد، زمان انجام تغییر از چنانچه ورزشکار در اولین و یا تنها گروه م 20.2.1.3

دقیقه تا شروع حرکت نخست خواهد بود که   5الی    30زمان انجام تغییر برای گروه های مرتبط در همان دسته وزنی و رویداد نیز از  20.2.1.4

 ثبت شود.کارت رسمی مسابقه  نمایند. این انتخاب باید از سوی ورزشکار یا مربی او درموظفند درخواستشان را به مارشال ارائه 

گیرد. البته ترتیب حضور ورزشکاران هر گروه بر    گروه بندی تنها بر اساس استارت لیستی که در وزن کشی مشخص شده انجام می 20.2.1.5 

 رر ارائه شده به روز رسانی می شود. روی استیج بر اساس وزنه های درخواستی جدید که در موعدد مق

 

 راند دوم 20.2.2

هرگاه ورزشکاری حرکت اول خود را انجام دهد، ورزشکار/مربی یک دقیقه از زمان نمایش نتیجه اعالم شده توسط داور فرصت دارد تا   20.2.2.1

. این انتخاب مربی/ورزشکار باید در میز مارشال صورت گیرد و در کارت رسمی حرکت ورزشکار هم  نمایدوزنه خود را برای شروع راند دوم انتخاب 

 بت شود. ث

؛ به این معنی که در راند دوم باید وزنه درخواستی نسبت به راند اول افزایش پیدا کند  حرکت دوم باید صعودی باشده برای درخواست وزن  20.2.2.2

 ل درخواست دهد. سپری کرده باشد که در این حالت می تواند وزنه مشابهی چون راند او(  ”No Lift“)مگر اینکه ورزشکار راند قبلی را با ناکامی 

سبب  به پایان رسیده باشد، (  ”Good Lift“)ه ای متفاوت برای شروع راند دوم در حالی که حرکت قبلی با موفقیت عدم انتخاب وزن 20.2.2.3

 به طور خودکار یک کیلوگرم به وزنه درخواستی حرکت اول ورزشکار اضافه می شود. خواهد شد  

به پایان رسیده باشد، سبب خواهد  (  ”No Lift“)برای شروع راند دوم در حالی که حرکت قبلی با ناکامی  عدم انتخاب وزنه ای متفاوت 20.2.2.4

 به طور خودکار همان وزنه درخواستی ورزشکار در راند اول برای راند دوم تکرار شود. شد 

 

 راند سوم  20.2.3

دقیقه از زمان اعالم تصمیم نهایی داور فرصت برای درخواست وزنه حرکت سوم خود  هرگاه ورزشکار دومین حرکت خود را انجام داد یک  20.2.3.1

 به مارشال دارد. این انتخاب باید توسط مربی/ورزشکار انجام شود و در کارت ورزشکار ثبت شود. 
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ستی نسبت به راند دوم افزایش پیدا کند درخواست وزنه برای حرکت سوم باید صعودی باشد ؛ به این معنی که در راند سوم باید وزنه درخوا 20.2.3.2

 سپری کرده باشد که در این حالت می تواند وزنه مشابهی چون راند دوم درخواست دهد. (  ”No Lift“)را با ناکامی  قبلیمگر اینکه ورزشکار راند 

  ی شود چنانچه حرکت قبلی درست باشد؛ موجب م 3دقیقه ای برای راند  1هر گونه قصور در انتخاب وزنه در خالل زمان قانونی  20.2.3.3

(“Good Lift” )  افزوده شود.  2کیلوگرم به وزنه انتخابی ورزشکار در راند   1، بطور خودکار 

 No“) ؛ موجب می شود چنانچه حرکت قبلی خطا باشد 3دقیقه ای برای راند  1هر گونه قصور در انتخاب وزنه در خالل زمان قانونی  20.2.3.4

Lift” ) ور خودکار همان وزنه درخواستی ورزشکار در راند دوم برای راند سوم تکرار شود.  ، به ط 

 ورزشکار/مربی از دو فرصت برای تغییر در وزنه راند سوم بهره خواهند برد:  20.2.3.5

 از وزنه درخواستی آغازین در حرکت دوم )راند دوم( کمتر نباشد   _کاهشی  •

 بدون محدودیت  _افزایشی  •

 به آن پرداخته شد، تنها در شرایط زیر اعمال می شود:  20.2.3.5درخواست تغییر وزنه ذکر شده که در قانون  20.2.3.6

 نکرده باشد اگر گوینده نام کامل ورزشکار را برای ورود به صحنه معرفی  •

وزنه برابر با وزنه لیفت شده ) اعم از صحیح / ناصحیح ( توسط ورزشکار دیگری در راند سوم نباشد که بر اساس قرعه، حرکت خود را   •

 جلوتر انجام داده است 

 تغییر مورد نظر از وزنه درخواستی آغازین در حرکت دوم )راند دوم( برابر یا کمتر نباشد •

 تغییر ارتفاع میله باید تنها به مارشال ارائه گردد.   درخواست در طول مسابقه،  20.2.4

 

 رقابت های تیمی و میکس تیمی   21

 رقابت های تیمی و میکس تیمی فرایند  21.1

 . ز گشایش سالن تمرین و بر اساس زمانی که در جدول مسابقات درج شده با رعایت ترتیب نزولی آغاز می شودپس امسابقات  21.1.1

 مسابقات متشکل از سه مرحله می باشد:       21.1.2

 ( Heatsمرحله مقدماتی ) 21.1.2.1

   (Head-to-Headحذفی )/ودررور 21.1.2.2

 (Place and Final Matches rd3دیدار نهایی و رده بندی ) 21.1.2.3

تیم برتر جدول راهی مرحله حذفی    4کنند و در انتها  گروه برگزار می 1هر زمان چهار یا پنج تیم وجود داشت، تیم ها مرحله مقدمانی را در   21.1.3

 می شوند. 

جریان جلسه فنی  رتیم مرحله حذفی د 4شش تیم یا بیش از آن برگزار شود، تعداد گروه ها و نحوه صعود چنانچه مرحله مقدماتی با حضور  21.1.4

 می شود.  تائید
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( مشخص شدند، کامپیوتر قرعه کشی دو بازی این مرحله را بر روی اسکوربورد انجام می  ودرروچهار تیم حاضر در مرحله حذفی )ر زمانی که 21.1.5

( و متعاقب آن بازی بعدی صورت B(. در این مرحله بازی نخست را تیمی انجام می دهد که شماره قرعه پایین تری داشته باشد )بازی A&Bدهد )

 (. Aمی پذیرد )بازی 

و تیم های بازنده خودشان را برای دیدار   می کند( به دیدار نهایی صعود Aو مسابقه  Bبرنده هر مسابقه )مسابقه  ودررودر مرحله حذفی/ر 21.1.6

 رده بندی آماده می کنند.  

هر ورزشکار در راند مربوطه یک لیفت   .در اختیار دارندراند پیش رو دارند و برای هر راند یک فرصت لیفت کردن  3در هر مرحله، تیم ها  21.1.7

 خواهد داشت. 

ا  پس از اتمام رقابت های مقدماتی و دور حذفی، تیم ها حداکثر دو دقیقه زمان دارند تا ترتیب ورزشکاران، وزنه درخواستی و ارتفاع میله ر 21.1.8

 می شود.  بوسیله کامپیوتر  ورزشکاران تصادفینتخاب منجر به ا فقط برای نخستین ورزشکار اعالم نمایند. عدم انتخاب ترتیب ورزشکاران،  

حرکت ورزشکار مجاز خواهد بود. عدم انتخاب وزنه آغازین برای   3تنها امکان درخواست وزنه ای که مضرب یک کیلوگرم می باشد، در تمام  21.1.9

 کیلو گرم( می شود.  25برابر با وزن میله و قفل میله )راند اول در بازه زمانی تخصیص یافته به تیم ها، منجر به انتخاب خودکار وزنه ای  

( را دریافت  start commandدقیقه زمان دارد تا فرمان شروع ) 2از لحظه ای که نام کامل ورزشکار به زبان انگلیسی اعالم شود، وی  21.1.10

وزنه متوالی باشد که یکی پس از دیگری باید آنها را انجام دهد آنگاه در این مورد ورزشکار می تواند با   دوکند. هرگاه ورزشکار ملزم به لیفت کردن 

 حرکت خود را آغاز نماید.  ای دقیقه 3 فرصت در اختیار داشتن

شدن ورزشکار از روی میز پرس به وی کمک نماید. همچنین می تواند در بستن بند ها،   یک مربی می تواند در زمان قرار گرفتن یا بلند 21.1.11

 ورزشکار را کمک نماید. هنگام لیفت کردن، مربیان باید در محوطه تعیین شده مخصوص مربی قرار بگیرند. 

میز پرس و  در اسرع وقت کار و مربی باید پس از اتمام هر حرکت و به نمایش در آمدن نتیجه حرکت لیفت بر روی اسکوربورد، ورزش  21.1.12

 محوطه اطراف آن را ترک نمایند.

ورزشکاران دور خود را به ترتیب، طبق وزنه های انتخاب شده از سبک ترین به سنگین ترین در هر راند تکمیل می کنند و وزنه ها را لیفت   21.1.13

 را دارد ابتدا به روی صحنه می آید. باالترین شماره قرعه ، ورزشکاری که می نمایند. اگر وزنه درخواستی دو یا چند ورزشکار یکسان بود

 

 سرداور   های فرمان  22

 فرمان شروع 22.1 

را با پایین آوردن دست   "استارت"دقیقه ای فرمان  2، در زمان مجاز بدن ورزشکار  تیوضعسرداور پس از اطمینان از حصول شرایط الزم و    22.1.1

 .می کندخود که بطور کشیده و ممتد قرار گرفته همراه با صدایی رسا و قابل شنیدن، به نشانه آغاز حرکت صادر 

سرداور خطا یافتند، باید فورا دست خود را به  چنانچه هر یک از داوران کناری موقعیت بدن ورزشکار در زمان استارت را قبل از صدور فرمان   22.1.2

 ، اتفاق بیفتد. رمان استارت داده شدهنشانه توجه به این خطای بالقوه بلند نمایند. این کار نباید پس از آنکه ف
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 Rackفرمان  22.2

چنانچه سرداور حرکت ورزشکار که میله را به کنترل خود در آورده و حالت دستهایش کامال صاف و آرنجها قفل هستند را کامل یافت فرمان   22.2.1

Rack   را صادر می نماید یا در مواردی که کنترل و توانایی الزم در لیفت کردن وجود ندارد برای ایمنی ورزشکار،  با صدایی رسا و حرکت رو به

 بالفاصله میله را کنترل نمایند. این فرمان را می دهد تا صفحه گذاران  دستهای کشیده شده اش عقب

 

 لیفت کردن   23

 خوب  تلیف یاجرا 23.1

ورزشکار حرکت لیفت خود را با رعایت موقعیت های زیر به درستی انجام دهد، هر سه داور این حرکت را قبول می کنند و  زمانی که  23.1.1 

“Good Lift”  :می دهند 

 (یا روزهیفبدن ) موقعیت 23.1.1.1

 ورزشکار بر روی میز پرس به پشت می خوابد و در موقعیت لیفت کردن قرار می گیرد •

پاها )باید تا حد امکان بطور کامل کشیده شده باشند(، مچ پاها )در صورت امکان( همواره باید در کل زمان حرکت سر، شانه ها، باسن و  •

 مادامی که موقعیت شروع حرکت ورزشکار تغییر نکند، تکان خوردن یا لیز خوردن مانعی ندارد  لیفت با میز در تماس باشد.

 به لباس و تجهیزات ورزشکار مرتبط است   کهخواهد بود  16.9قانون بستن بند ورزشکار مطابق  •

 در طول انجام حرکت، ورزشکار باید همواره میله را با انگشتان خود به منظور رعایت شرایطی ایمن به دور میله بگیرد •

 ود سانتی متر بیشتر ش 81فاصله دستان ورزشکار از انگشتان سبابه، همانطور که بر روی میله عالمت گذاری شده است نباید از  •

 میله در حالت آرنج ممتد قفل شده تحت کنترل در می آید )شرایط پزشکی ورزشکار در این بخش مورد توجه قرار خواهد گرفت(  •

 آغاز شود سرداورحرکت ورزشکار می بایست پس از دریافت فرمان شروع از سوی   •

 ( ی)آب پایین حرکت رو بهآوردن/  نییپا موقعیت 23.1.1.2

 (زند نضربه  نهیبه س ای فتادی ن)مثال؛  باشدکنترل شده میله حرکت رو به پایین  •

 ( ینارنج)در ناحیه سینه توقف  موقعیت 23.1.1.3

 )مکث روی سینه(  راکد و ساکن باقی بمانددو حرکت رو به پایین و حرکت لیفت، باید  حدفاصلمیله باید سینه را لمس کند و  •

 سینه توقف نماید، نباید قبل از پرس به سمت باال به میانه قفسه سینه فرو رود هرگاه میله بر روی قفسه  •

 ( بنفش)  حرکت به سمت باال_ پرس  موقعیت 23.1.1.4

) مثل فشار دادن یا هل دادن میله با   نباید روی دهد بدنبخشهای مختلفی از  غیر طبیعی با کمک و اجرای حرکت لیفت باال رفتن •

 استفاده از شانه برای جلو راندن میله به سمت باال (

 در حرکت رو به باال، میله باید به سمت باال لیفت شود    •
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 هنگامی که میله به سمت باال لیفت می شود، دست ها باید به شکل برابر باز و در یک زمان قفل شوند  •

 ، ورزشکار می تواند میله را بر روی پایه ها قرار دهدسرداورانب  از ج Rackپس از صدور فرمان  •

و   نیطبق قواناعمال تغییر در نوع معلولیت باید  ذکر شود. کالسبندیدر  دیبا  یسالمت طیشرا ایو/ معلولیتهاانواع  ی*هر گونه استثنا برا 23.1.2

 به روز شود.  یپزشک  ی درخواست بررس قیاز طر کالسبندیمقررات 

 حرکت خطا 23.2

چنانچه ورزشکاران روند قانونی و فنی اجرای حرکت را در یکی از موقعیت های زیر رعایت نکند، سه داور لیفت ورزشکار را قبول نخواهند   23.2.1

 می دهند:  ”No Lift“کرد و 

 (یا روزهیفبدن ) موقعیت 23.2.1.1

 چنانچه موقعیت استارت ورزشکار در کل مدت لیفت وزنه به همان شکل حفظ نشود. •

 چنانچه سر، شانه ها، باسن، پاها و مچ )در صورت امکان( حین لیفت شدن وزنه، بر روی میز باقی نمانند یا آن را لمس نکند  •

 به لباس و تجهیزات ورزشکار مرتبط است صورت نگرفته باشد که  16.9قانون بستن بند ورزشکار مطابق  زمانی که •

 له گره نخورده باشد. چنانچه انگشتان ورزشکار بطور محکم و امن دور می •

 سانتی متر باشد که بر روی میله عالمت گذاری شده است   81چنانچه فاصله بین دستان وزشکار بیش از  •

 شرایط ویژه پزشکی میله در حالت آرنج ممتد قفل شده تحت کنترل نباشد به دلیلچنانچه  •

 کندآغاز حرکت خود را  ،سرداور از دریافت فرمان شروع از سوی  ر قبلورزشکااگر  •

   (ی)آب آوردن/ حرکت رو به پایین نییپا موقعیت 23.2.1.2

 برخورد نماید( نه یبه س ای فتادچنانچه میله در وضعیت کنترل نشده ای، به سمت سینه حرکت کند )مثال؛ بی •

 ( ینارنج)در ناحیه سینه توقف  موقعیت 23.1.1.3

 چنانچه میله بر روی قفسه سینه توقف و با آن لمس نداشته باشد  •

 باقی نماندراکد و ساکن هنگامی که میله حدفاصل دو حرکت رو به پایین و حرکت لیفت،  •

 هرگاه میله بر روی قفسه سینه توقف نماید، و قبل از پرس به سمت باال به میانه قفسه سینه فرو رود  •

 ( بنفش)  ه سمت باالحرکت ب_ پرس  موقعیت 23.2.1.4

 ورزشکار موفق به پرس کردن میله نشود زمانی که •

هرگاه میله با کمک غیر طبیعی بخشهای مختلفی از بدن لیفت شود )برای مثال فشار دادن یا هل دادن میله ، با استفاده از شانه برای جلو   •

 راندن میله به سمت باال( 

 هر گاه در حرکت رو به باال، میله به سمت باال لیفت نشود    •

 چنانچه میله به طور موازی پرس نشود •
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 ، میله را بر روی پایه ها قرار دهدسرداوراز جانب   Rackاز صدور فرمان  پیش زمانی که •

 در موارد زیر از سوی داوران داده می شود: "No Lift"سه چراغ قرمز و   23.2.1.5

 هرگاه پس از صدور فرمان شروع، وزنه لیفت نشود انقضای زمان تخصیصی: •

 دریافت نکند سرداوردقیقه، ورزشکار فرمان شروع را از سوی   2هر گاه در زمان  عدم دریافت فرمان شروع: •

ا در شرایطی  هر زمان که حرکت ورزشکار ناموفق تشخیص داده شود )مثال ورزشکار دچار آسیب دیدگی شده ی تشخیص حرکت خطا: •

 از سوی سرداور صادر می شود  ”rack“نا ایمن در حال تالش برای لیفت کردن می باشد( و فرمان 

 اگر هنگام لیفت کردن میله با پایه برخورد نماید )ولو اینکه این برخورد غیر عمد باشد(  برخورد میله با پایه: •

 تصمیم گیری در خصوص لیفت   23.3

 داور تصمیمشان را با فشردن دکمه چراغ ها و یا پرچم ها نشان خواهند داد. 3ی پایه ها قرار گرفت، زمانی که میله بر رو 23.3.1

 (. ”Good Lift“دو پرچم / چراغ سفید مشخص می کند که لیفت ورزشکار صحیح بوده است ) 23.3.1.1

)سیستم ثبت زمان و امتیاز(  T&S (. از طریق”No Lift“) دو چراغ / پرچم قرمز مشخص می کند که لیفت ورزشکار صحیح نبوده است  23.3.1.2

 موجود در این سیستم می توان نوع خطای رخ داده را به نمایش در آورد.   و بنفش ی نارنج ، یآب ،یا روزهیفرنگ  4و با فشردن یک یا حداکثر 

 

 اعتراض   24

 توضیحات  24.1

تنها زمانی امکان اعتراض وجود دارد که   مسابقات به رسمیت شناخته شده پارا پاورلیفتینگ، مسابقات قهرمانی جهان و IPCدر بازی های  24.1.1

تا نسبت به نظر نهایی داوران  و این فرصت برای ورزشکار محفوظ است )سیستم پخش مجدد ویدئویی لیفت( در دسترس باشد  LiftVRSسیستم 

(“No Lift” در مورد حرکت خود ) .اعتراض نمایند 

اعتراض تنها زمانی مد نظر قرار خواهد گرفت که کارت اعتراض نهایتا تا یک دقیقه پس از اعالم رای داور در خصوص نتیجه عملکرد   24.1.2

 ورزشکار، به مسئول قرائت کارت اعتراض ارائه شود. 

فنی خریداری نمود. مبلغ به شکل نقدی و در زمان درخواست کارت  یورو در جریان جلسه  100کارت اعتراض را می توان در ازای مبلغ  24.1.3

 اعتراض فنی باید پرداخت شود. 

مسترد شود تا مبالغ به آنها  WPPO  تیریآن مسابقه به مد انیقبل از پاکارتهای اعتراض فنی خریداری شده توسط ورزشکار یا مربی باید  24.1.4

نخواهد   یورو 100مبلغ  بازپرداخت طیواجد شرا گر یدعودت داده نشود، آن ورزشکار یا مربی   یبازه زمان نیدر ابازگردانده شود. چنانچه کارت اعتراض 

 بود. 

 : انجام شود WPPO دیبنا به صالحد ر،یز یاز  قالب ها یکی در  اعتراض می تواند 24.1.5

 ژوری بررسی اعتراض از سویفرمت   24.1.6
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باید حرکت لیفت ورزشکار را از   داور مطابقت دارد  تیکه با موقع به صورت آنی از یک زاویهی بالفاصله و ژور ئتیه یاز اعضا کیهر  24.1.6.1

 و نسبت به آن قضاوت نمایند. )سیستم پخش مجدد ویدئویی لیفت( مشاهده کرده  LiftVRS طریق 

این کار بدون نیاز به  را کنترل می نماید.  (J3و  J1 ،J2)فورا تصمیمات هر یک از اعضای ژوری   J1اعتراض ارائه شد، که  ی فقط زمان  24.1.6.2

   که به یکی از این نتایج ختم می شود:  می شودداده  شیتابلو نما یطور خودکار روبه   متوقف کردن مسابقه صورت می گیرد و نتیجه

صحیح اعالم نمایند. در این حالت؛ نتیجه و  را ژوری باید حرکت هر سه عضو برای آنکه اعتراض مورد قبول واقع شود  قبول اعتراض: •

 عودت داده می شود اعتراض نیز  نهیکارت و هز( و نتیجه و رنکینگ اصالح می شود. همچنین ”Good Lift“رأی داوران بازگردانده )

ه و حرکت ورزشکار را خطا بداند، آنگاه  چنانچه حداقل یک نفر از اعضای ژوری اعتراض را وارد ندانستعدم پذیرش اعتراض:  •

 رد یگ یقرار ممدیریت فنی پارا پاورلیفتینگ  اریدر اخت(. در این حالت کارت اعتراض و مبلغ دریافتی ”No Lift“اعتراض رد می شود )

 داور بررسی اعتراض از سویفرمت   24.1.7

)سیستم پخش مجدد  LiftVRSبا استفاده از سیستم   بالدرنگداده است،   ”No Lift“هر داوری که حرکت ورزشکار را خطا دانسته و    24.1.7.1

یت خطایی  ویدئویی لیفت( آن حرکت را یکبار دیگر از زاویه خود مشاهده می نماید تا بتوانند تصمیم گیری کنند )تنها می توانند در مورد همان موقع

 اعالم داشته اند تغییر نظر دهند(که ابتدا 

داده   شیتابلو نما یطور خودکار روبه اعتراض ارائه شد، مسابقه متوقف می گردد تا داوران صحنه را بررسی نمایند و نتیجهکه  ی فقط زمان  24.1.7.2

   که به یکی از این نتایج ختم می شود:   می شود

برای آنکه اعتراض مورد قبول واقع شود هر سه داور باید حرکت را صحیح اعالم نمایند. در این حالت؛ نتیجه و رأی   قبول اعتراض: •

 اعتراض نیز عودت داده می شود نهیکارت و هز( و نتیجه و رنکینگ اصالح می شود. همچنین ”Good Lift“داوران بازگردانده )

داوران اعتراض را وارد ندانسته و حرکت ورزشکار را خطا بداند، آنگاه اعتراض رد   چنانچه حداقل یک نفر از عدم پذیرش اعتراض:  •

 رد یگ یقرار ممدیریت فنی پارا پاورلیفتینگ  اریدر اخت(. در این حالت کارت اعتراض و مبلغ دریافتی ”No Lift“می شود )

 را اعالم خواهد کرد. اعتراض جهینتگوینده سالن   24.1.8

 نسبت به آن وجود ندارد.   راعتراض که اعالم می شود، نتیجه نهایی خواهد بود و امکان اعتراض و تجدید نظ فرایند جه ینت 24.1.9

و سرداور، مراتب را به اطالع   1ژوری )سیستم پخش مجدد ویدئویی لیفت( با مشکل فنی مواجه شود،  LiftVRSچنانچه سیستم  24.1.10

موضوع به   نیامشکل برطرف نشود باید مسابقه را بدون اعتراض ادامه داد. هر گاه مشل رفع شد  می رسانند و مادامی کهورزشکار و مربی 

 اعالم می شود و از آن زمان به بعد ارائه اعتراض به تصمیمات داوری مجاز خواهد بود.   ورزشکاران

 

 خطا در بارگذاری و یا اعالم   25

 دهد( رخ می  FOPشرح خطاهایی که در محوطه مسابقه ) 25.1

ی، قبل و یا بعد از انجام  فن ندهینما ای، مارشال ژوریداوران،  ، مربیورزشکار، از سوی  ریز یاز خطاها کیهر  در طول مسابقه ممکن است  25.2

   قانون(: نیشده در ا نییتع یزمان ی)در بازه هاحرکت ورزشکار رخ دهد 
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روی میله بارگذاری شده است با میزان وزنه درخواستی که مربی/ورزشکار پس از  زمانی که وزنه ای که بر در بارگذاری میله:  اشتباه 25.2.1

 امضا آن را به مارشال تحویل داده است تطابق ندارد. 

زمانی که ارتفاع پایه نادرست باشد و با ارتفاع درخواستی که ورزشکار پس از امضا آن را به مارشال تحویل داده  ارتفاع نادرست پایه: 25.2.2

 است تطابق ندارد. 

و یا ارتفاع پایه خطا نماید و خطای وی منجر  درخواستیچنانچه مسئول اعالم کننده فنی در وزنه  اشتباه فنی از سوی گوینده سالن: 25.2.3

 در بارگذاری شود.  به اشتباه

 آغاز می کند. رید یلیخ ایزود  یلیخدقیقه را  2زمانی که وقت نگه دار پس از اعالم نام ورزشکار، زمان  :اشتباه وقت نگه دار 25.2.4

زمانی که وزنه در حین لیفت شدن توسط ورزشکار با صفحه گذاران تماس داشته باشد و این تماس در صورتی   خطای صفحه گذاران: 25.2.5

 اتفاق بیفتد که دستورش از سوی سرداور اعالم نشده باشد. 

 حرکت درخواستی ورزشکار ثبت نادرست  ایو/خطا در ارتفاع پایه  له،یموزنه ها بر روی نادرست  یبارگذار :کی الکترونمارشال  یخطا 25.2.6

 ها دچار آسیب شده باشند. بند ایو/قفل میله   ها، سکید له،یم ،میز پرسچنانچه   :زاتیتجه  یخطا 25.2.7

سرداور را از موضوع ؛  "شروع"فرمان  صدورقبل از  مربی ایداوران، ورزشکار و/به منظور اعالم یک اشتباه پیش از انجام حرکت ورزشکار؛ باید  25.3

مسابقه جهت بررسی مشکل پیش آمده متوقف خواهد شد که ممکن است به روی دادن یکی از  زمان مطلع سازند. آنگاه در صورت تصمیم سرداور، 

 : موارد زیر بیانجامد

باید به شکل طبیعی ادامه پیدا   چنانچه بر اساس صالحدید سرداور، مورد خاصی تشخیص داده نشود، زمان بازی و حرکات ورزشکاران  25.3.1.1

 کند.

چنانچه بر اساس صالحدید سرداور، مورد خاصی تشخیص داده شود، از مربی و ورزشکار درخواست می شود تا جهت برطرف کردن خطا،    25.3.1.2

 تنظیم می شود تا ورزشکار وزنه خود را لیفت کند. دقیقه  2 را ترک کنند. پس از رفع مشکل، زمان ورزشکار بر روی میز پرسبالفاصله 

پیش از اینکه   مربی ایداوران، ورزشکار و/؛ باید (استیا مطرح نشده )که قبالً مشاهده اشتباه پس از انجام حرکت ورزشکار  به منظور اعالم یک 25.4

 میز پرسورزشکار سکوی کنار 

 :، ممکن است یکی از موارد زیر رخ دهدسرداور میبر اساس تصمرا ترک کند سرداور را از موضوع مطلع سازند. آنگاه  

 چنانچه بر اساس صالحدید سرداور، مورد خاصی تشخیص داده نشود، تصمیم اتخاذ شده به قوت خود باقی می ماند.  25.4.1.1

 No“چنانچه بر اساس صالحدید سرداور، مورد خاصی تشخیص داده شود و حرکت لیفت ورزشکار نیز چراغ قرمز داوران را در پی داشته )  25.4.1.2

Lift” ،محوطه مسابقه را ترک کنند. پس از رفع مشکل، زمان بر  بالفاصله (، از مربی و ورزشکار درخواست می شود تا جهت برطرف کردن خطا

 دقیقه تنظیم می شود تا ورزشکار بالفاصله بر روی صحنه آمده تا وزنه خود را لیفت کند. 3روی 

بوده که درخواست شده و حرکت لیفت ورزشکار نیز چراغ سفید داوران را در پی  چیزی  تشخیص دهد وزنه سبک تر از آن سرداور چنانچه   25.4.1.3

 (، وزنه درخواست شده اصلی که سنگین تر است به نام ورزشکار ثبت می شود. ”Good Lift“داشته )
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شکار نیز چراغ سفید داوران را در پی  تشخیص دهد وزنه سنگین تر از آن چیزی بوده که درخواست شده و حرکت لیفت ورز  سرداور چنانچه   25.4.1.4

و دیگر ورزشکاران می بایست حرکات خود را مطابق وزنه درخواستی شان   (، وزنه سنگین تر به نام ورزشکار ثبت می شود”Good Lift“داشته )

   ادامه دهند.

 رکورد   26

 توضیحات رکورد 26.1

ی )مسابقات ترکیبی که مشتمل بر ادغام دست کم دو مسابقه  دیبریبقات همسابه استثنای   WPPOدر خالل تمامی مسابقات تحت پوشش  26.2

)سیستم  LiftVRSچنانچه سیستم مسابقات مصوب پارا پاورلیفتینگ و می باشد(  WPPOبرای تشکیل یک رویداد بین المللی  کشوری/ملی

 ؛ شرکت کنندگان مجاز به تالش برای ثبت رکورد هستند. در دسترس باشدتیم مبارزه با دوپینگ   لیفت( وپخش مجدد ویدئویی 

 (، رکورد او بعنوان یک رکورد جدید ثبت خواهد شد. ”Good Lift“چنانچه تالش برای شکستن رکورد موفقیت آمیز باشد ) 26.3

افزایش دهد، در غیر این حداقل یک کیلوگرم کورد جدیدتری دارد، باید وزنه خود را به محض ثبت رکورد جدید، ورزشکاری که تمایل به ثبت ر 26.4

 صورت رکورد وی معتبر نخواهد بود. 

زمانی که ورزشکار قصد شکستن رکورد را دارد، برای آنکه رکورد معتبر باشد حداکثر یک داور می تواند بر روی استیج حضور داشته باشد که   26.5

 کسان باشد. ملیتش با ورزشکار ی 

زمانی که ورزشکار قصد شکستن رکورد را دارد، برای آنکه رکورد معتبر باشد حداکثر یک نفر از اعضای ژوری می تواند هم وطن آن ورزشکار   26.6

 باشد. 

و در هر دو جنسیت را  پارا پاورلیفتینگ جهانی رکوردهای جهانی، منطقه ای و مسابقات مختلف در تمامی گروه های سنی )مطابق جدول زیر(  26.7

 حرکت خود درخواست ثبت رکورد جدید نماید: 3تنها در مسابقات مشخص شده در مسابقات زیر ورزشکار مجاز است در بین  به رسمیت می شناسد. 

 

 مسابقه نوع 

مورد قبول مشروط بر ثبت رکورد   نوع رکورد

 حرکت  3طی 

 بازی های پارالمپیک 

 رکورد جهانی بزرگساالن 

 رکورد جهانی نوجوانان 

 رکورد جهانی جوانان

 رکورد پارالمپیک 

 مسابقات قهرمانی جهان بزرگساالن

 رکورد جهانی بزرگساالن

 رکورد جهانی پیشکسوتان 

 بزرگساالنکلیه رکوردهای منطقه ای 

 کلیه رکوردهای منطقه ای پیشکسوتان

و  نوجوانان مسابقات قهرمانی جهان 

 جوانان 

 رکورد جهانی نوجوانان 

 رکورد جهانی جوانان
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 کلیه رکوردهای منطقه ای نوجوانان 

 کلیه رکوردهای منطقه ای جوانان 

مسابقات قهرمانی منطقه ای  

 بزرگساالن

 رکورد جهانی بزرگساالن

 جهانی پیشکسوتان رکورد 

 رکوردهای منطقه ای بزرگساالن

 کلیه رکوردهای منطقه ای پیشکسوتان

نوجوانان مسابقات قهرمانی منطقه ای 

 و جوانان  

 و جوانان  نوجوانان رکورد جهانی 

 و جوانان  نوجوانان کلیه رکوردهای منطقه ای 

 جام های جهانی 

 سوتانپیشکجوانان، بزرگساالن و ، نوجوانانرکورد جهانی 

جوانان، بزرگساالن و  ، نوجوانانرکوردهای منطقه ای 

 پیشکسوتان 

 بازی های پاراپان آمریکا 

 رکورد جهانی بزرگساالن

 رکورد منطقه ای بزرگساالن آمریکا

 های پاراپان آمریکارکورد بازی 

 بازی های پارا آسیایی 

 رکورد جهانی بزرگساالن

 رکورد منطقه ای بزرگساالن آسیا

 های پارا آسیایی رکورد بازی 

 بازی های مشترک المنافع 

 رکورد جهانی بزرگساالن

 رکوردهای منطقه ای بزرگساالن

 رکورد بازی های مشترک المنافع 

 های منطقه ای )زیر گروه(خرده بازی 
 رکورد جهانی بزرگساالن

 مربوطه بزرگساالن رکوردهای منطقه ای 

 بازی های پارا جوانان
   جوانان و نوجوانان رکورد جهانی 

 مربوطه و جوانان نوجوانان رکوردهای منطقه ای 

 هیچکدام ی دیبریبقات همسا

   هیچکدام ملی / دعوتی / بین المللی

 

 

   ( Power Liftحرکت قدرتی )حرکت چهارم/  27

 (Power Lift)حرکت چهارم/حرکت قدرتی توضیحات  27.1

حرکتی اضافه  ،مسابقات به رسمیت شناخته شده پارا پاورلیفتینگ ، IPC  یهایبازدر خالل  Power Liftحرکت چهارم موسوم به  27.2

سیستم محسوب می شود که ورزشکاران بعد از حرکت سوم می توانند جهت کسب رکورد ثبت نمایند. حرکت قدرتی تنها زمانی مجاز است که 

LiftVRS   در دسترس باشدتیم مبارزه با دوپینگ )سیستم پخش مجدد ویدئویی لیفت( و . 

 انجام خواهد شد.  سوم  راندپس از  Power Liftحرکت چهارم موسوم به  27.3
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رتی را  ورزشکار یک دقیقه زمان دارد تا درخواست خود برای حرکت قد ایو/ پس از اعالم نتیجه از سوی داوران در خصوص حرکت سوم، مربی 27.4

 حرکت قدرتی تنها زمانی مجاز است که موارد زیر رعایت شده باشد:  به مارشال ارائه دهد.

  10چنانچه ورزشکار حرکت سوم را با موفقیت انجام داده باشد و وزنه لیفت شده با رکورد فعلی که ورزشکار خواهان تغییر آن است،  27.4.1.1

    کیلوگرم اختالف داشته باشد. 

  Good Liftدرخواست حرکت سوم، حمله به سوی یک رکورد جدید باشد و ورزشکار موفق به لیفت کردن آن شده باشد و عالمت  اگر  27.4.1.2

 از سوی داوران داده شود. 

 ( وجود ندارد. Head-to-Headحذفی )/ودرروامکان درخواست حرکت قدرتی در حین و یا بعد از برگزاری رقابت ر 27.5

 قدرتی تنها برای شکستن رکوردهای مختلفی که در جدول زیر آمده، امکان پذیر می باشد : حرکت  27.6

 نوع مسابقه 

انواع مسابقاتی که در آن ثبت رکورد قدرتی مجاز  

 است

 بازی های پارالمپیک 
 رکورد جهانی بزرگساالن

 رکورد پارالمپیک 

 رکورد جهانی پیشکسوتان رکورد جهانی بزرگساالن و  مسابقات قهرمانی جهان بزرگساالن

 و جوانان  نوجوانان رکورد جهانی  جوانان و نوجوانان مسابقات قهرمانی جهان 

 مسابقات قهرمانی بزرگساالن آفریقا
 پیشکسوتانو  رکورد جهانی بزرگساالن

 آفریقا پیشکسوتانو  رکوردهای منطقه ای بزرگساالن

   آفریقاو جوانان ن نوجوانامسابقات قهرمانی 
 و جوانان  نوجوانان رکورد جهانی 

 آفریقاو جوانان نوجوانان رکوردهای منطقه ای 

 پاراپان آمریکامسابقات قهرمانی بزرگساالن 
 رکورد جهانی پیشکسوتان و  رکورد جهانی بزرگساالن

 آمریکا پیشکسوتانو  رکورد منطقه ای بزرگساالن

و جوانان  نوجوانان مسابقات قهرمانی منطقه ای 

 پاراپان آمریکا 
 

 و جوانان  نوجوانان رکورد جهانی 

 و جوانان پاراپان آمریکانوجوانان رکوردهای منطقه ای 

 اقیانوسیه  –مسابقات قهرمانی بزرگساالن آسیا 

 رکورد جهانی پیشکسوتان رکورد جهانی بزرگساالن و 

  پیشکسوتانو رکورد منطقه ای  بزرگساالنرکورد منطقه ای 

 آسیا

پیشکسوتان  رکورد منطقه ای بزرگساالن و رکورد منطقه ای 

 اقیانوسیه 

و جوانان  نوجوانان مسابقات قهرمانی منطقه ای 

 اقیانوسیه  –آسیا 
 

 و جوانان  نوجوانان رکورد جهانی 

 آسیاو جوانان نوجوانان رکورد منطقه ای 

 و جوانان اقیانوسیه نوجوانان رکورد منطقه ای 

  مسابقات قهرمانی بزرگساالن اروپا
 رکورد جهانی بزرگساالن 

 اروپابزرگساالن رکوردهای منطقه ای 

 و جوانان  نوجوانان رکورد جهانی و جوانان  نوجوانان مسابقات قهرمانی منطقه ای 
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 اروپا
 

 اروپاو جوانان نوجوانان رکوردهای منطقه ای 

 جام های جهانی 
 رکورد جهانی پیشکسوتان  رکورد جهانی بزرگساالن و 

 و جوانان  نوجوانان رکورد جهانی 

 بازی های پارا پن امریکن

 رکورد جهانی بزرگساالن

 رکورد منطقه ای بزرگساالن آمریکا

 های پاراپان آمریکارکورد بازی 

 بازی های پارا آسیایی 

 بزرگساالنرکورد جهانی 

 رکورد منطقه ای بزرگساالن آسیا

 های پارا آسیایی رکورد بازی 

 هیچکدام بازی های مشترک المنافع 

 های پارا منطقه ای )زیر گروه(خرده بازی 
 رکورد جهانی بزرگساالن

 رکورد منطقه ای بزرگساالن

 و جوانان  نوجوانان رکورد جهانی  بازی های پارا جوانان
 

 هیچکدام ی دیبریبقات همسا

 هیچکدام ملی / دعوتی / بین المللی

 

 نتایج   28

 یانفراد مسابقه 28.1

به  راند   3( در طی ”Good Lift“نتیجه نهایی انفرادی هر یک از ورزشکاران بر مبنای سنگین ترین حرکت موفق )  بهترین حرکت:  28.1.1

وزنه را لیفت کرده رنکینگ اول و    نیتر نیسنگورزشکاری که  به عنوان مثال، خواهد بود )محاسبه  ینزول بی ترتو بر اساس عالوه حرکت قدرتی 

 رتبه نخست را کسب می نماید(.

راند و بر اساس   3( در طی ”Good Lift“نتیجه نهایی انفرادی هر یک از ورزشکاران بر مبنای مجموع حرکت های موفق )  :مجموع  28.1.2

رنکینگ اول و رتبه نخست را کسب می نماید( در تمامی مسابقات تحت پوشش به   "مجموع" نیتر نی)مثالً. ، سنگمحاسبه خواهد بود  ینزول بیترت

 . شمرده می شودمعتبر جز بازی ها، مدال مجموع 

 یفت)رتبه اول تا سوم( ، به نتیجه مشابهی دست یافتند، ل رتبه/مدال تیموقعچنانچه دو یا بیش از دو ورزشکار در : رفع تساوی  28.1.3

 : ریز 28.1.5قانون ( با رعایت شرایط ذیل نتیجه نهایی را مشخص می کند؛ Head-to-Headحذفی )/ودررور

 می گیرد. به هر دو تعلق  مشترکا کنند، رتبه مربوطه افتی” درNo Lift“، هر گاه دو ورزشکار خطا کرده و ودررودر لیفت ر 28.1.3.1

مشترکا به هر دو   رتبه مربوطهکنند،  افتی” درGood Lift“، هر گاه دو ورزشکار حرکت خود را با موفقیت انجام دهند و ودررودر لیفت ر 28.1.3.2

 تعلق می گیرد. 
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متوالی باشد، سه دقیقه زمان به وی  حرکت  2چنانچه ورزشکاری ملزم به اجرای تنها پس از راند سوم می تواند برگزار شود.  ودررولیفت ر 28.1.4

به طور خودکار از همان وزنه ای که دو    ودرروبرای لیفت ربر روی صحنه حاضر شود.   ودرروداده می شود تا متعاقب حرکت قبلی بتواند برای لیفت ر

 ورزشکار در آن حرکت با هم به تساوی رسیده اند استفاده می شود. 

در صورت عدم انجام  نداشته باشند.   (TD تائید)با ر حالت تساوی قرار دارند تمایلی به انجام لیفت رودررو ممکن است دو ورزشکاری که د 28.1.5

 رودررو، هر دو ورزشکار مشترکا آن رتبه را به دست خواهند آورد. فتیل

)یعنی؛ تساوی بین نفرات اول تا سوم نباشد( آن رتبه   ابند یدست  مشابه جهینت  کیبه چنانچه دو یا چند ورزشکار در رتبه چهارم و یا پایین تر  28.1.6

 .مشترکا به تمامی آنها تعلق می گیرد

 نتایج تیمی و میکس تیمی 28.2

  جینتا سهیامکان مقا این کار شود که  یمحاسبه م CF فرمولاز با استفاده   میکس تیمیو  یمیت یدادهایرو جیتمام نتا  بهترین حرکت: 28.2.1

به دست   CFنمره هر وزنه بردار در هر راند با هم جمع می شود تا مجموع  CFنمره   .سازد یرا فراهم م نیمختلف وز یورزشکاران از دسته ها

   آورد.باالترین جایگاه را به دست می   ،CFنمره بیاید و باالترین 

 چنانچه در هر یک از مراحل یک تیم نتیجه مشابهی را کسب کرد، با استفاده از موارد زیر تساوی پیش آمده رفع می شود: : رفع تساوی 28.2.2

 . ( بیشتری دارد، رتبه باالتر را کسب می نماید”Good Lifts“تیمی که تعداد حرکت موفق ) 28.2.2.1

 قرار خواهد گرفت.  یرا کسب کرده باشد، در رتبه باالتر یفرد ازیامت نیباالترچنانچه هنوز تساوی پابرجا باشد، تیمی که ورزشکارش  28.2.2.2

قرار   یکسب کرده باشد، در رتبه باالتردر راندهای اولیه را  یفرد ازیامت نیباالترتیمی که ورزشکارش ، از بین نرفتههمچنان  یاگر تساو 28.2.2.3

اول و سوم کسب کرده اند، تیمی پیروز خواهد شد که  در راندهای   بیبه ترترا   150.55 ازیاهد گرفت. )به عنوان مثال، اگر دو  ورزشکار امتخو

 ورزشکارش در راند اول در رتبه باالتری قرار گرفته است(. 

محاسبه می گردد و ترتیب آن نیز    CFبا استفاده از نمره ( هر تیم در هر مرحله ”Good Lifts“نتیجه نهایی از مجموع حرکات موفق ) 28.2.3

 ، باالترین جایگاه را به دست می آورد(.CFباالترین نمره نزولی خواهد بود ) 

 

 اهدای مدال   29

 اهدای مدال شرح  29.1

  مربوطه به شکل زیر و طبق معیارهای  و میکس تیمی انفرادی، مدال به ورزشکاران مواد تیمی و WPPOدر کلیه مسابقات تحت پوشش  16.10.1

 اهدا می شود: ( مجموع  –بهترین حرکت ) 

 مدال رتبه

 مدال طال اول

 مدال نقره دوم
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 مدال برنز  سوم

 

 انفرادی  یدادهایرو 29.3

 تنها دو ورزشکار مجاز به کسب مدال خواهند بود.  NPCاز هر  29.3.1

 باشد. ا تقسیم شدهسوم مشترک ای، رتبه اول، دوم (Head-to-Headحذفی )/ودرروپس از لیفت ر هر گاه 29.3.2

 خواهد شد.  مدال برنز اهدا  1مدال طال و  2 برنده مدال طال داشته باشیم؛ در نتیجه  2چنانچه  29.3.3

 خواهد شد. مدال نقره اهدا  2مدال طال و  1 برنده مدال نقره داشته باشیم؛ در نتیجه  2چنانچه  29.3.4

 خواهد شد.  مدال برنز اهدا 2و  برنده مدال برنز داشته باشیم، آنگاه یک مدال طال ، یک نقره  2چنانچه  29.3.5

 میکس تیمی و  یمیت هایدادیرو 29.4

 باشد.  ا تقسیم شدهسوم مشترک ای، رتبه اول، دوم چنانچه پس از مسابقه رده بندی )جهت کسب مدال برنز( و فینال )جهت کسب مدال طال( 29.4.1

 مدال برنز اهدا خواهد شد.  1مدال طال و  2تیم رتبه اول داشته باشیم؛ در نتیجه  2اگر  29.4.2

 خواهد شد. مدال نقره اهدا  2مدال طال و  1 دوم داشته باشیم؛ در نتیجهتیم رتبه  2اگر  29.4.3

 خواهد شد. مدال برنز اهدا  2، یک نقره  و  آنگاه یک مدال طال داشته باشیم؛ سومتیم رتبه   2اگر  29.4.4

 . ردیگ یمدال تعلق مهر تیم  یمرب کیبه  29.4.5

به    کلیه گروه های سنی می توانند(، یکند )مثالً در جام جهان یارائه نم را  مختلف یسن یمسابقه گروه ها کیکه   یهنگامدر رده بزرگساالن،  29.5

کسب مدال در چندین گروه سنی بود و رنکینگ کافی   ط یواجد شراچنانچه ورزشکاری  .کنندچندگانه شرکت  ای کی ی( سنیطور خودکار در گروه)ها

 گیرد.   را به دست آورد؛ مدال به وی تعلق می

 (. 11 وستیپ) انجام شود  WPPOپروتکل  یمطابق با راهنما دیبا توزیع جوایزمراسم  29.6

 

 رنکینگ   30

 توضیحات  30.1

تعیین می نماید که منجر به تعیین  در هر دسته وزنی  یا تیم پارا پاورلیفتینگ جهانی، سیستم رنکینگ را بر مبنای بهترین وزنه هر ورزشکار 30.2

 رنکینگ آنها به شرح زیر خواهد شد: 

 ک یو پارالمپ ی منطقه ا ،یجهان رنکینگ -حرکت  نی: بهتریانفراد بخش  30.2.1

 ی و منطقه ا یجهان رنکینگ  -مجموع: یانفراد بخش  30.2.2

 یو منطقه ا یجهان رنکینگ - تیمی بخش  30.2.3

 ی و منطقه ا یجهان رنکینگ - میکس تیمی بخش  30.2.4
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 یجهان رنکینگ -مسابقات هیبریدی 30.2.5

 :ی در مسابقات انفرادیدر صورت تساو 30.3

زمانی  تقویم و   قرار خواهد گرفت یدر رتبه باالتربر مبنای تاریخ، زودتر لیفت کرده است؛  را "مجموع" ای "حرکت موفق"آن ورزشکاری که  30.3.1

) مثال،؛ در یک سال میالدی دو مسابقه برگزار شده که یکی از آنها در ماه ژانویه بوده و دیگری در ماه اکتبر همان سال.  .قرار می گیرد در اولویت

برای اعالم رنکینگ   WPPOکیلوگرمی به ثبت رسانده اند؛  280چنانچه دو ورزشکار در دسته وزنی مشترک بهترین حرکت را با لیفت کردن وزنه 

اری می دهد که در ماه ژانویه توانسته این وزنه را مهار کند؛ زیرا از لحاظ تقویم، مسابقات ماه ژانویه زودتر از مسابقات ماه اکتبر اولویت را به ورزشک

 برگزار شده است (

در رتبه کرده را به ترتیب در راندهای اولیه ) زودتر( ثبت  "مجموع" ای "حرکت موفق"چنانچه هنوز تساوی پابرجا باشد، ورزشکاری که  30.3.2

و   2کیلوگرمی بوده ، ولی یکی از آنها این وزنه را در راند  240)مثال؛ اگر دو ورزشکر داریم که بهترین حرکتشان وزنه  قرار خواهد گرفت یباالتر

   ود اختصاص می دهد(.موفق به لیفت کردن این وزنه شود جایگاه باالتر را به خ  2مهار کرده؛ ورزشکاری که توانسته در راند  3دیگری در راند 

 Good“جایگاه باالتر نصیب ورزشکاری خواهد شد که تعداد حرکات موفق بیشتری داشته است )، از بین نرفتههمچنان  یاگر تساو 30.3.3

Lifts”.) 

 ی در مسابقات تیمی و میکس تیمی در صورت تساو 30.4

 ی گفته می شود: در صورت تساورنکینگ به باالترین نمره کسب شده طی هر مرحله  30.4.1

 قرار خواهد گرفت.  یدر رتبه باالتر بدست آوردهزمانی  میبر اساس تقورا  که نمره/امتیاز اولآن تیمی  30.4.1.1

  یکسب کرده باشد، در رتبه باالتردر راندهای اولیه را  یفرد ازیامت نیباالترتیمی که ورزشکارش  ، از بین نرفتههمچنان  یتساو چنانچه  30.4.1.2

 قرار خواهد گرفت. 

   (. ”Good Lifts“جایگاه باالتر نصیب تیمی خواهد شد که تعداد حرکات موفق بیشتری داشته است )، از بین نرفتههمچنان  یاگر تساو 30.4.1.3

 

 B2 – Station  بخش

 Stationماده ورزشی قوانین  31
 

31.1 Station –  توضیحات 
حضور دراین ماده برای هر چهار گروه سنی نوجوانان، جوانان، بزرگساالن و پیشکسوتان در دو بخش مردان و زنان که در یک یا چند مورد از   31.1.1

 در کالسبندی پارا پاورلیفتینگ به رقابت می پردازند، آزاد است.  تعیین شدهیک کالس ورزشی بر اساس ضوابط  درنوع معلولیت واجد شرایط  8

 هدف 31.2
 قدرت می باشد به رقابت می پردازند.  مختلف ها که نمایانگر عناصر Station از  ای مجموعه  در ورزشکاران 31.2.1

 وزنی های دسته 31.3
 .کنند می وزنی آزاد رقابت  های دسته در  جنسیت اساس بر  ورزشکاران 31.3.1

 سنی های گروه 31.4



48 

  11 قانون در که)گذشت  قوانین و مقررات پارا پاورلیفتینگ مشابه آنچه در بخش ، WPPO پوششتحت  مسابقات تمام در سنی گروه چهار 31.4.1
 . شوند می  به رسمیت شناخته( است آمده باال در
 

 ثبت نام   32
 ماده انفرادی  32.1
در هر جنسیت و هر گروه سنی سقفی در نظر گرفته   NPC، برای حداکثر نفرات ثبت نامی به ازای هر WPPOدر مسابقات تحت پوشش  32.1.1

 نشده است. 

 امکان برگزاری مسابقات انفرادی 32.1.2
ی  سن  گروه و جنسیت ، با احراز شرایط حداقلی زیر در هرWPPO تحت پوشش مسابقات تمامی  قابلیت برگزاری رقابت های انفرادی در 32.1.2.1

 وجود دارد:

تعیین شده برای دسته وزنی مربوطه را کسب کرده باشند؛ یک  MQSچنانچه دو ورزشکار رکوردی برابر یا بیشتر از  :ورزشکار دو •

 مدال طال و یک نقره اهدا می شود 

چنانچه دو ورزشکار یا بیش از این تعداد ورزشکار داشته باشیم؛ مدالها ) طال، نقره و برنز ( به طور کامل اهدا   سه ورزشکار یا بیشتر: •

 می شود 

کمیته برگزاری، نماینده فنی و پارا پاورلیفتینگ جهانی  مشورت ، باWPPOقابلیت برگزاری مسابقات برای تمامی رقابتهای تحت پوشش  32.1.2.2

 . شود  می تعیین فنی جلسه از بعد یا/و قبل

 تیمی  مسابقات 32.2

وجود   زیر شرایط   تحت بزرگساالن سنی گروه در جنسیت هر  ازای ، امکان برگزاری یک رقابت تیمی به WPPO تحت پوشش مسابقات در 32.2.1
 دارد:

 باشند.  NPCحداقل حضور دو تیم الزامی است تا قابلیت برگزاری رقابتهای تیمی فراهم شود، حتی اگر هر دو تیم از یک  32.2.1.1

 باشد.  NPC یک  ترکیب تیم ها باید متشکل از سه ورزشکار  با جنسیت یکسان از  32.2.1.2

 مجاز است حداکثر تا سه تیم را ثبت نام نماید. NPC هر 32.2.1.3

 رزشکارانی که در ماده تیمی ثبت نام نموده اند می توانند در ماده انفرادی هم ثبت نام کنند و یا یکی از ورزشکاران اضافی باشند. و 32.2.1.4

 . باشند  سنی های گروه همه از است ممکن کنند می شرکت تیمی ماده یک در که ورزشکارانی  32.2.1.5

 مسابقات میکس تیمی  32.3

  تحت بزرگساالن  سنی گروه در  جنسیت هر ازای ، تنها امکان برگزاری یک رقابت میکس تیمی به  WPPO پوششتحت  مسابقات در 32.3.1

 وجود دارد:  زیر شرایط

 باشند.  NPCحداقل حضور دو تیم الزامی است تا قابلیت برگزاری رقابتهای میکس تیمی فراهم شود، حتی اگر هر دو تیم از یک  32.3.1.1

 مشترک با رعایت شرط حداقل یک نفر از هر جنسیت  باشد.  NPC یک باید متشکل از سه بازیکن از  ترکیب تیم ها 32.3.1.2

 مجاز است حداکثر تا سه تیم را ثبت نام نماید. NPC هر 32.3.1.3

 از ورزشکاران اضافی باشند. ورزشکارانی که در ماده میکس تیمی ثبت نام نموده اند می توانند در ماده انفرادی هم ثبت نام کنند و یا یکی  32.3.1.4
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 . باشند سنی  های گروه همه از  است ممکن  کنند می شرکت  میکس تیمی ماده یک در که ورزشکارانی  32.3.1.5

 تیمی و میکس تیمی  در مسابقات اعمال تغییرات 32.4

داشت برای مسابقات تیمی و میکس تیمی؛   خواهند را فرصت این ها  NPCدر کلیه مسابقات تحت پوشش پارا پاورلیفتینگ جهانی،  32.4.1

 فرآیند تائید ثبت نام نهایی تغییر دهند.  طول ورزشکارانشان را در

 شود.  ینم افتیدر یا نهیهز  چیهمی توان برای هر یک از سه ورزشکارحاضر در تیم، یکبار درخواست تغییر داد که برای این منظور  32.4.2

 

 شرح وظایف مسئولین فنی    33

 مرور  33.1

نماینده فدراسیون  

 بین المللی 

 نظارت بر کل مسابقات با همکاری کمیته برگزاری و نماینده فنی •

 باالترین درجه اختیارات را در مسابقه خواهد داشت این فرد  •

 مدیر مسابقات

(“ED”) 

نظارت بر کل مسابقات با همکاری کمیته برگزاری، نماینده فدراسیون بین المللی و کارکنان مدیریت  •

WPPO 

 در مسابقات WPPOمنصوب شده و / یا فعالیت از جانب   •

 فنی نماینده

("TD") 

اجرای کامل ضوابط فنی و مقررات با هماهنگی مدیر مسابقات و نماینده فدراسیون  حصول اطمینان از  •

 جهانی

 فعالیت در نقش رهبر مسئولین  فنی منصوب شده در مسابقات •

 امضای نتایج نهایی هر رویداد  •

 رئیس ژوری

 

قوانین اجرا می  هدایت مسابقه و کسب اطمینان از اینکه تمامی موارد در محوطه برگزاری مسابقه منطبق بر  •

 شود

در جریان فرایند گرم کردن، مسئول بررسی و کنترل لباس و تجهیزات ورزشکاران مطابق با این قوانین و   •

 می باشد   4همچنین ضوابط مندرج در پیوست 

 هستند  منیمنظم و ا ز،یتم  داخل محوطه برگزاری مسابقه زاتیتجه   کسب اطمینان از اینکه •

 ژوری در مورد نکات مرتبط با کالسبندی ورزشکارآگاه سازی دیگر اعضای  •

 هدایت صفحه گذاران  •

  Rackو   Startدستور اعالم  •

در زمان اعتراض، مسئول ارزیابی و قضاوت حرکت ورزشکار بر اساس ترتیب انجام حرکات از محل تعیین  •

 شده می باشد 

 اعضا ژوری

 ( 3و  2،  1)ژوری 

ورزشکار منطبق با ترتیب انجام   Stationهر گاه اعتراضی صورت پذیرد؛ مسئول ارزیابی و قضاوت حرکت  •
 لیفت کردن از محل تعیین شده می باشد

در جریان فرایند گرم کردن به همراه رئیس ژوری، مسئول بررسی و کنترل لباس و تجهیزات ورزشکاران   •
 هستند  4در پیوست  مطابق با این قوانین و همچنین ضوابط مندرج

 هر یک از خطاها را اعالم کنند  •

مسئول کنترل  

  –فنی )رئیس 

 رئیس

 هدایت دستیاران کنترل فنی •
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 هستند  منی منظم و ا ز،یتمداخل محوطه گرم کردن  زاتیتجه   کسب اطمینان از اینکه • دستیار( 

نماید تا مخالف ضوابط مندرج در  در جریان فرایند گرم کردن، باید یونیفرم و تجهیزات ورزشکار را کنترل  •
 نباشد 4این قوانین و همچنین پیوست 

 باید بر روند دسترسی مربی و ورزشکار به محوطه گرم کردن و محوطه فراخوان مدیریت نماید •

، ورزشکار را برای حرکت بعدی فراخوانده و آماده ورود به صحنه قرار   2موظف است به همراهی کنترل فنی  •

 دهد

 نجام معرفی ورزشکاران و داوران بر روی صحنه و همچنین مراسم توزیع مدال مساعدت به ا •

 1دستیار 

 حمایت و کمک به کنترل فنی ارشد جهت انجام امور محوله  •

 

   2دستیار 

 حمایت و کمک به کنترل فنی ارشد جهت انجام امور محوله  •

 رقابتکنترل بر روند دسترسی مربی و ورزشکار به محوطه مسابقه در جریان  •

تا پیش از ورود به محوطه مسابقه، باید یونیفرم و تجهیزات ورزشکار را کنترل نماید تا مخالف ضوابط   •
 نباشد  4مندرج در این قوانین و همچنین پیوست 

 صفحه گذاران

  9انجام صفحه گذاری میله مطابق اطالعات مندرج در ضمیمه شماره  •

 نگه دارد  منیمنظم و ا ز،یتمرا   و محوطه برگزاری مسابقه زاتیتجه  •

د و تنها در صورت درخواست سرداور یا ورزشکار به کمک وی را دنبال کن لیفت ورزشکارحرکت /ریمسباید  •

 بشتابد

قبل از صدور فرمان شروع می تواند بنا به درخواست ورزشکار در بلند کردن میله از پایه به وی کمک نماید  •

 یا به خواست ورزشکار باید میله را بر روی پایه قرار دهد  rackو همینطور با فرمان 

اینکه   مربی می تواند پیش از شروع حرکت، در بلند کردن میله به ورزشکارش کمک نماید مشروط بر •
( ارائه کرده و به تصویب نماینده فنی مسابقات   warm-upدرخواست خود را در زمان گرم کردن ) محوطه 

 رسیده باشد  

 
 رجوع نمائید.  3برای مرور جزئیات بیشتر از نقش و وظایف مسئولین فنی می توانید به اطالعات مندرج در ضمیمه شماره  33.2

 
 

 ( Kit Checkکنترل تجهیزات )   34
   حاتیتوض 34.1
 می باشد.   17مشابه قانون  تیهر جنس یبرای کنترل تجهیزات بررس ندیفرآ 34.1.1

 

 و تجهیزات شخصی ورزشکاران لباس   35
   حاتیتوض 35.1
با   WPPO کنندگان مورد تائید نیمنحصراً از تامپوشیدن اقالمی برای تمامی ورزشکاران مجاز است که / استفادهتحت پوشش، در مسابقات  35.2

 تهیه شده باشد.   4 وستیو پ  16قانون مندرج در  نیقوان تیرعا
)مانند  استفاده کرد یمنیاهداف ا به دلیل  توان یرا نمهر آنچه از اقالم دیگر که به صراحت به آن اشاره نشده و مجاز محسوب نمی شود  35.3

  (.رهیحلقه و غ ،یگوشواره، کاله، ساعت مچ
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 کند. دوپاستفاده ی شلوار و کفش ورزش/لباس زیر راهن،یپبه عنوان ملزومات حداقلی، ورزشکار باید از  35.4

 شلوار/لباس زیر 35.5
 :بر اساس ضوابط زیر استفاده کند شلوار/ورزشکار می تواند از یک دست لباس زیر 35.5.1

 باید متناسب و اندازه بدن ورزشکار باشد.  35.5.1.1
 (. است مجازبودن در آن قسمت  هی)دو ال یا لبه لباس سجاف  یبه استثنامی بایست یک الیه باشد   35.5.1.2
الیه گذاری،   ،یاضاف یتکه ها ی در لباس،رون یبو شیار دار مواد آجدار نباید به تقویت درز، زاویه دار کردن آستین،  شلوار/طراحی لباس زیر 35.5.1.3

 بیانجامد و وجود چنین مواردی مجاز نیست.  پیز ای قهیدکمه،  ب،یساپورت، ج
 
 

 (warm-upگرم کردن )  36
 حات یتوض 36.1

 می باشد.  18مشابه قانون  تیهر جنس یبراگرم کردن   ندیفرآ  36.2 
 

 مسابقه   37
 مسابقه  ندیفرآ 37.1
 رقابت خواهند کرد. انتخابی دور  کیورزشکاران در  37.1.1
 نتایج حاصله از دور انتخابی تعیین کننده موارد زیر خواهد بود؛ 37.1.2

برای مسابقه   Station؛ برای این منظور شش ورزشکار برتر رنکینگ هر ) در بخش انفرادی (   Stationانتخابی برای فینال مسابقات  37.1.2.1
 فینال انتخاب خواهد شد؛ دیگر نفرات نیز بر طبق رنکینگ خود رتبه های هفتم تا به انتهای مسابقه را به خود اختصاص می دهند.

به   ازاتی)جمع امت) در بخش مجموع ( ؛ برای این منظور شش ورزشکار برتر رنکینگ مجموع  Stationینال مسابقات انتخابی برای ف 37.1.2.2
برای مسابقه فینال انتخاب خواهد شد؛ دیگر نفرات نیز بر طبق رنکینگ خود رتبه های هفتم تا به انتهای مسابقه را به    (Stationدست آمده در هر 

 خود اختصاص می دهند.
برای   Station) در بخش تیمی ( ؛ برای این منظور شش تیم برتر رنکینگ مجموع در هر  Stationانتخابی برای فینال مسابقات  37.1.2.3

؛ دیگر تیم ها نیز بر طبق  (Stationباالترین امتیاز کسب شده ورزشکار هر کشور در رنکینگ هر   با احتساب) فینال انتخاب خواهد شد  مسابقه
 رنکینگ خود رتبه های هفتم تا به انتهای مسابقه را به خود اختصاص می دهند.

  Station؛ برای این منظور شش تیم برتر رنکینگ مجموع در هر  ) در بخش میکس تیمی (  Stationانتخابی برای فینال مسابقات  37.1.2.4
؛ دیگر تیم ها  (Stationباالترین امتیاز کسب شده ورزشکار مرد و زن هر کشور در رنکینگ هر  با احتساب)برای مسابقه فینال انتخاب خواهد شد 

 ص می دهند.نیز بر طبق رنکینگ خود رتبه های هفتم تا به انتهای مسابقه را به خود اختصا
 ها هستند. Stationهمه ورزشکاران ملزم به رقابت در تمام در دور انتخابی و فینال مجموع،  37.1.3
برای فینال انفرادی، مجموع، تیمی و میکس تیمی شاهد آن خواهیم بود که زمان بر روی صفر تنظیم می شود )جهت یک شروع پر نشاط در  37.1.4
 فینال(. 
به ورزشکاران و    مسابقهقبل از  قه یدق یشود و حداقل س یم نییتع  WPPOو  یفن ندهیتوسط نما Stationبرنامه و شکل برگزاری   37.1.5

 شود.   یم یاطالع رسان میمسئول ت
 در طول مسابقات ) دور انتخابی، انفرادی، مجموع، تیمی و میکس تیمی ( دستخوش تغییر نخواهد شد.  Stationبرنامه  37.1.6
   متفاوت باشد. ) دور انتخابی، انفرادی، مجموع، تیمی و میکس تیمی ( مسابقهدر طول  Station نحوه برگزاریممکن است  37.1.7
 ساعت در نظر گرفته شود.   3بین هر راند، ) دور انتخابی، انفرادی، مجموع، تیمی و میکس تیمی ( باید حداقل  37.1.8
؛ با در نظر  همزمان ای یانفراد به صورتفرادی، مجموع، تیمی و میکس تیمی ( ورزشکاران این امکان را دارند که در هر راند ) دور انتخابی، ان 37.1.9

ورزشکار   کحضور ی ؛)به عنوان مثالگرفتن شرایطی همچون وجود تجهیزات کافی؛ ابعاد سالن برگزاری مسابقات و دیگر عوامل به رقابت بپردازند 
)به  . بر طبق عوامل ذکر شده فوق، چنانچه ضرورت ایجاب کند، چند گروه تشکیل می شود (Stationشکار در هر ورز ینچند ای Stationدر هر 

 ؛ ممکن است گروه های سنی با یکدیگر رقابت کنند(.عنوان مثال
  ماًیمستقچنانچه تعداد شش ورزشکار یا کمتر از شش ورزشکار در هر دسته ) انفرادی، مجموع یا تیمی ( حضور داشته باشد ؛ آن رقابت  37.1.10

 فینال تلقی خواهد شد. 
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متیازات  دقیقه زمان گرم کردن به ورزشکاران اختصاص داده می شود و مسابقه و تابلوی ا 40در صورت توقف موقت مسابقه، دست کم  37.1.11
 مانند قبل از توقف ادامه می یابد. 

 

 Stationبرنامه   38
 برنامه 38.1
؛ با در نظر گرفتن شرایطی همچون   WPPO دیصالحد ر بو بنا  مدیر مسابقاتکه توسط  اطالق می شود Stationسه به  ،Stationبرنامه  38.2

 . استانتخاب شده وجود تجهیزات کافی؛ ابعاد سالن برگزاری مسابقات و دیگر عوامل برای آن مسابقات 
 
 
 

 Stationشیوه برگزاری  39
 شیوه برگزاری 39.1
شامل  این الزامات شود.  یم نییمسابقه تع یبرا WPPOو  TDاست که توسط  یخاص ینیالزامات تمرهمان  ،Station شیوه برگزاری 39.2

 باشد: می  ریموارد ز
 ازیحرکات مورد ن 39.2.1
 تکرار  برنامه ایتکرار و/ ازیتعداد مورد ن 39.2.2
 ازیمورد ن زاتیتجه  39.2.3
 از یمقدار وزن مورد ن 39.2.4
 ی زمان تیمحدود 39.2.5
 یازدهیامت اتیجزئ 39.2.6

 یافته برای انجام حرکت، منجر به جریمه خواهد شد. عدم رعایت زمان تخصیص  39.3
حداقل ها  در نظر گرفته شده است. هر یک از این  شوند تکمیل دیکه با ییراندها ایزمان، تکرار، وزن ها از حیث  Stationهایی برای   لحداق 39.4

 عدم رعایت زمان تخصیص یافته برای انجام حرکت، منجر به جریمه خواهد شد.   شود. یم معرفی Station شیوه برگزاریاز   یبه عنوان بخش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( Stations) ها استیشن  40
 ها فصل 40.1
 ها بر مبنای فصل مسابقات امکان پذیر است: Stationبرگزاری این   40.2

 
 

 ) امتیاز دهی (  Station فصل 

 )تکرار(نشستن و ایستادن با توپ طبی  ▪ تابستان
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 پرتاب توپ طبی )زمان( ▪
 - (kettlebellموسوم به   رهیتوپ با دستگ کی هیشب  هایی وزنه ایدمبل  له،یپرس شانه )م ▪

 وزنه(  ای)تکرار 
  (یو عمود ی)افق یکشش ▪
 (میز پرس) یاستقامت ▪
 (ی)فاصله، زمان، کالر -( یو عمود ی)افق فیرد ▪
 (نیبا ماش ،ی)مسافت، زمان، کالر -( ی)عموداسکای  ▪
   )زمان، تکرار( باال رفتن از طناب ▪
 )زمان، تکرار(  کسیبارف ▪
 )زمان، تکرار(ی طناب بدنساز ▪

مخصوص عضالت سه  دستانتان را در حلقه های موازی یا با میله های موازی )_ جلو بازو  ▪
 ( قرار دهیدسر

بین پا قرار می دهید،   kettlebellسر شانه )آغاز این حرکن بدین صورت است که؛ یک  ▪
 سپس ورزشکار با دستانی باز و کشیده وزنه را به سمت شانه خود باال می آورد(

: ورزشکار می تواند میله، دمبل یا وزه را با یک دست یا دوست و یا  حرکت یک ضرب قدرتی ▪
 یک ضرب به باالی سر بکشد به صورتجابجایی دستها 

 زمستان 

 فشار اسنوبال )فشار حرکت شنا رفتن(  ▪
 ری شدههل دادن غلتک با وزنه های بارگی ▪
 اسنوبال هدف )کرلینگ یا چرخشی( ▪
 پرتاب وزنه زمستانی  ▪
 های یخیپرس کردن بلوک/دیسک  ▪
 (کسیبارف ی لهیخود تا چانه )از م دنیباال کش ▪

 Yeti زیو گر بیتعق ▪

 مسابقه غلتک ▪

 )باز کردن پاها؛ از سمتی به سمت دیگر پریدن و با انشگت پا فرود آمدن( دیپرش اسال ▪
)خوابیدن به رو با پاهای ممتد و کشیده و دستهای قرار گرفته در کنار بدن ؛ و سپس   دارت ▪

 قسمت سرشانه را در این حالت به سوی باال آوردن(
و بازگشت  پای مخالف برده سپس آن را به سوی  ؛ می گیردحرکت ضربدری )وزنه در یک دست قرار 

 ( مجدد به حالت اولیه
 اسنوبال ▪
 بولینگ  ▪

 

 قضاوت   41
 توضیحات  41.1
هی )مانند؛ د ازیامت نیو همچنانجام حرکت  ازیمورد ن شیوهحرکات و  تیرعا ورزشکار مشتمل بر حصول اطمینان از  Stationقضاوت حرکت  41.2

 زمان، تکرارها و غیره( ؛ بر عهده یک عضو ژوری خواهد بود. 
زانو   ایمعمول آرنج  ریغ هی)مثالً زاوکه در مستندات کالسبندی ورزشکار ثبت شده باشد؛ برای قضاوت مورد توجه قرار می گیرد هر گونه استثنا  41.3

 دامنه حرکت(.  یاستثناها ایو/
 

 رنکینگ و   مراسم اهدای مدال ج،ینتا 42
 رنکینگ و  مراسم اهدای مدال ج،ینتا 42.1
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 خواهند کرد: افتیمربوطه را در یازهایو امت رنکینگ ،Stationورزشکاران بر اساس فرمت  42.2
 

 دور نهایی  دور انتخابی

 دلتا  امتیاز رنکینگ  دلتا  امتیاز رنکینگ 
1 100 - 1 100 - 

2 90 10- 2 80 20- 

3 80 10- 3 60 20- 

4 72 8- 4 50 10- 

5 64 8- 5 40 10- 

6 56 8- 6 35 5- 

7 50 6- 

8 44 6- 

9 38 6- 

10 34 4- 

11 30 4- 

12 26 4- 

13 24 2- 

14 22 2- 

15 20 2- 

16 18 2- 

17 16 2- 

18 14 2- 

19 12 2- 

20 10 2- 

21 8 2- 

22 6 2- 

23 4 2- 

 -1 3 و اعداد بعدی 24

 
نصاب الزم رسید؛ به نفرات اول تا سوم انفرادی، تیمی و میکس تیمی  چنانچه مسابقات در بخش انفرادی، مجموع، تیمی و میکس تیمی به حد  42.3

 مدال تعلق می گیرد. 
 :یتساو شرایط در  42.4

 مشترکا به هر دو تعلق می گیرد.  رتبه مربوطهبخش انفرادی:  42.4.1
 یاگر تساو قرار خواهد گرفت.  یدر رتبه باالتردارای رنکینگ باالتری در هر مسابقه  )ها( ورزشکار :بخش مجموع، تیمی و میکس تیمی 42.4.2

برابر بودند؛ ورزشکار یا تیمی که رنکینگ    288) مثال؛ چنانچه دو ورزشکار یا دو تیم در امتیاز  ابدی یادامه م بی ترت نی، روند به همتداوم یافت یباق

در صورتی   _به عنوان نمونه؛ رنکینگ یک در برابر رنکینگ چهار در جایگاه باالتری قرار می گیرد _ند باالتری دارند به عنوان برنده اعالم می شو

مثال؛ رنکینگ دو در برابر رنکینگ پنج در جایگاه   _که این تساوی از بین نرفت ، رنکینگ برتر بعدی به عنوان معیار مد نظر قرار خواهد گرفت

 (_باالتری قرار می گیرد
 

ها پارا پاورلیفتینگ جهانی، سیستم رنکینگ را بر مبنای بهترین وزنه هر ورزشکار در هر جنسیت تعیین می نماید که منجر به تعیین رنکینگ آن 42.5
 به شرح زیر خواهد شد: 
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 یو منطقه ا یجهان رنکینگ - یانفراد بخش  42.5.1
 یو منطقه ا یجهان رنکینگ - یمیت مسابقات 42.5.2
 ی و منطقه ا یجهان رنکینگ - یمیتمیکس   دادیرو 42.5.3

 

 


